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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
INSTYTUTU

1. GENERAL INFORMATION
ON THE INSTITUTE

1.1. Podstawy prawne działalności

1.1. Legal foundations of the activity

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą
osobowość prawną. Organem nadzorującym działalność Instytutu jest minister właściwy do spraw
gospodarki. Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Instytutu jest ustawa z dnia 30
kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
Instytut posiada status podmiotu prawa publicznego
i w związku z tym jest objęty zakresem podmiotowym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. W związku tym, że Instytut jest
państwową osobą prawną, do czynności prawnych
dokonywanych przez Instytut stosuje się przepisy
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. Ponadto, przy sprzedaży składników aktywów
trwałych Instytut zobowiązany jest stosować procedury przetargów publicznych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46
ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.
Jako jednostka naukowa, Instytut korzysta z dofinansowania pochodzącego ze środków budżetu państwa
przeznaczonych na naukę. Dofinansowanie to odbywa się aktualnie zgodnie z regulacjami ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
a także rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
i rozliczania środków finansowych na naukę, które
ukazały się po wejściu w życie tego ostatniego aktu
prawnego.
Podstawowym aktem wewnętrznym regulującym działalność Instytutu jest Statut, który został
uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu
2.12.2010 r. i zatwierdzony przez Ministra Gospodarki w dniu 02.02.2011 r.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica (The Institute for Ferrous Metallurgy) is a state
entity with a legal personality. The authority which
supervises the activity of the Institute is a minister
responsible for economy issues. A fundamental legal
act regulating the Institute’s activity has been the Act
of April 30, 2010 on Research Institutes.
The Institute has a status of public law entity, and
thus it is covered by the provisions of the Act of January 29, 2004 on public procurement. In view of the
fact that the Institute is a state legal entity, provisions
of the Act of August 8, 1996 on principles of executing the rights vested in the State Treasury (Journal
of Laws No. 106, Item 493, as amended) apply to
the legal actions effected by the Institute. Moreover,
in sales of fixed assets the Institute is obliged to apply public tender principles defined in the regulations
issued on the basis of Art 46 Clause 4 of the Act of
September 25, 1981 on state enterprises.
As a scientific unit, the Institute benefits from State
Budget subsidies for science. The said subsidizing is
effected in line with regulations of the Act of April
30, 2010 on principles of science financing as well
as Dispositions of the Minister of Science and Higher
Education on criteria and procedure of granting and
settlement of funds for science published following
entry into effect of latter legal act.
Activity of the Institute is carried out in line with its
Statute, which was resolved by the Scientific Council
of the Institute on December 21, 2010 and approved
by the Minister of Economy on February 2, 2011.

1.2. Misja

1.2. Mission

Misją Instytutu Metalurgii Żelaza jest wykonywanie
badań naukowych, prac rozwojowych i ekspertyz
oraz świadczenie usług badawczych, doradczych
szkoleniowych i analitycznych na rzecz producentów
stali, użytkowników stali i instytucji – w tym instytucji publicznych – związanych z hutnictwem żelaza
i stali.

The Mission of Instytut Metalurgii Żelaza is to conduct research and development works as well as to
render research, consulting and training services in
favour of steel manufacturers, steel users and institutions, in that public institutions, related to the iron
and steel industry.
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1.3. Zakres działalności podstawowej

1.3. The scope of core activity

Działalność naukowo-badawcza Instytutu ma w zdecydowanej większości charakter badań stosowanych,
których wyniki są wdrażane lub wykorzystywane
w gospodarce. Część badań ma charakter podstawowy (poznawczy). Badania poznawcze prowadzone
są przeważnie jako wyprzedzające w stosunku do zamierzonych prac utylitarnych i pozwalają na wstępne
uzyskanie rozeznania, co do celowości podejmowania tematu o znaczeniu praktycznym i szans na jego
rozwiązanie. Służą one również rozwojowi naukowemu kadry Instytutu oraz rozwojowi metodyk badawczych stosowanych w Instytucie.
Prace i usługi badawcze wykonywane przez Instytut
pokrywają następujące obszary:
■ Badania procesów technologicznych, w tym badania prowadzone zaawansowanymi metodami symulacji fizycznej i numerycznej
■ Rozwój i wdrażanie nowych i ulepszonych technologii hutniczych w zakresie:
– procesów surowcowych, obejmujących produkcję surówki, stali i żelazostopów,
– procesów ciągłego i konwencjonalnego odlewania stali
– procesów kształtowania plastycznego na gorąco wyrobów hutniczych (walcowania wyrobów
długich i płaskich, kucia matrycowego i swobodnego)
– procesów przeróbki plastycznej na zimno
– procesów obróbki cieplnej, (w tym obróbki
bezpośrednio z ciepła przeróbki plastycznej na
gorąco) i procesów wykańczania wyrobów stalowych
■ Opracowywanie i wdrażanie technologii utylizacji
odpadów, oczyszczania ścieków, odpylania gazów
odciągowych, recyklingu pyłów i szlamów w zakładach hutniczych
technologii zaawansowanego
■ Opracowywanie
przetwórstwa i sposobów dostosowania właściwości wyrobów do wymagań odbiorców
■ Rozwój i doskonalenie stali i stopów konstrukcyjnych; projektowanie składu chemicznego i struktury wewnętrznej materiału pod kątem uzyskania
wymaganych właściwości wyrobu
■ Rozwój i wdrażanie do produkcji nowych asortymentów oraz doskonalenie jakości już produkowanych półwyrobów i wyrobów hutniczych
■ Badanie składu chemicznego, właściwości i struktury materiałów, wykonywanie ekspertyz materiałowych, w tym: badań wyrobów na zgodność
z normami oraz analiz wad wyrobów stalowych

Scientific and research activity of the Institute is mostly of the nature of the applied research, the result
of which is implemented or utilized in the economy.
Partially, the research is of the basic nature (cognitive). Cognitive research is carried out mostly prior to
the intended utilitarian works and makes it possible
to obtain initial understanding as to purposefulness
of dealing with practical issue and problem solution
are concerned. It also contributes to scientific development of the Institute personnel as well as development of research methodologies applied in the
Institute.
Research works and services executed by the Institute cover the following fields:
■ Investigation of technological processes including
research carried out by means of advanced methods
of physical and numerical simulation
■ Development and implementation of new and improved metallurgical technologies in scope of:
– primary processes, including hot metal, steel
and ferroalloys production
– continuous and conventional steel casting
– steel products hot forming (long and flat products rolling, die and blacksmith forging)
– cold working
– heat treatment of steel products including direct
treatment using the heat of hot working and finishing of steel products
■ Development and implementation of the technologies of: waste recycling, sewage treatment, dedusting of waste gases, recycling of dusts and sludge
in steel plants
■ Development of technology of advanced processing and manners of products’ properties adjustment to the requirements of consumers
■ Development and improvement of steel and construction alloys; developing chemical composition
and designing internal structure of material from
the point of view of the required properties of product
■ Development and implementation of new product
ranges and improvement of quality of the manufactured semi-products and steel products
■ Examination of chemical composition, properties
and structure of materials, expert assessments of
materials, including: tests of products for their
compliance with standards, diagnostic material tests of power engineering equipment and analyses
of steel products’ defects
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■

Diagnostyczne badania materiałowe części ciśnieniowej urządzeń energetycznych pracujących w
warunkach pełzania w celu dopuszczenia do dalszej eksploatacji.
Działalność doradcza Instytutu obejmuje:
■ Doradztwo naukowe w zakresie metodyki badań,
w tym szczególnie badań materiałowych oraz analizy i interpretacji wyników badań
■ Doradztwo techniczne w zakresie doboru urządzeń
i agregatów dla potrzeb przemysłu hutniczego
i przetwórstwa
■ Doradztwo techniczne w zakresie doboru stali
(i częściowo innych materiałów) do różnych zastosowań użytkowych
■ Doradztwo gospodarcze obejmujące: analizy makroekonomiczne, analizy marketingowe, analizy
finansowe, analizy strategiczne, planowanie i ocenę efektywności przedsięwzięć gospodarczych,
monitorowanie i analizę realizacji programów restrukturyzacyjnych.

Diagnostic material tests of pressure part of power
engineering equipment operating in creep conditions, further operations to be permitted
Consulting activity of the Institute includes:
■ Scientific consultancy in scope of research methodology, in particular material tests and analysis and
interpretation of tests results
■ Technical consultancy in scope of selection of equipment and units for steel manufacturing and steel
processing
■ Technical consultancy in scope of selection of steel (and to some extent other materials) for various
practical applications
■ Business consultancy including: macroeconomic
analyses, marketing studies, financial analyses,
strategic analyses, planning and assessment of
efficiency of business undertakings, monitoring
and analysis of implementation of the restructuring
programmes

1.4. Kategoria jednostki

1.4. Category of the entity

W wyniku kompleksowej oceny jednostek naukowych, przeprowadzonej w roku 2013, na podstawie
art. 44, ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym Instytut
uzyskał kategorię A (Decyzji nr 275/KAT/2013 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2013 roku).

As a result of comprehensive assessment of research entities, conducted in 2013, pursuant to Art 44,
Clause 2 of the Act of April 30, 2010 on principles of
science financing as well as Disposition of the Minister of Science and Higher Education dated July 13,
2012 on criteria and manner of granting the research
category to the scientific institutions, the Institute
was granted A category (Decision no. 275/KAT/2013
of the Minister of Science and Higher Education of
October 24, 2013).

1.5. Organizacja i zarządzanie

1.5. Organization and Management

W roku 2013 została wprowadzona w zmiana strukturze organizacyjnej Instytutu polegająca na wprowadzeniu zakładów badawczych w miejsce dotychczasowych laboratoriów lub zespołów. Dokonano
również korekt w nazwach niektórych komórek badawczych, dostosowując je lepiej do charakteru ich
działalności.
Według stanu na 31.12.2012 struktura organizacyjna
Instytutu przedstawiała się następująco:

In 2013, change was introduced to the organization
structure, consisting in implementation of research
department in the place of laboratories or groups.
Names of some research units were amended, and
thus adjusted to reflect better nature of their activities.

Dyrektor Instytutu
– dr inż. Adam Schwedler

Institute Director
– Adam Schwedler, Dr. Eng.

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
– prof. dr hab. Józef Paduch

Deputy Director for Scientific Affairs
– Józef Paduch, Prof. Dr.

Główny Księgowy
– mgr Klaudia Pocwa

Chief Accountant
– Klaudia Pocwa, MSc.

■

As of December 31, 2013 organization structure of
the Institute was as follows:
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Pełnomocnik Dyrektora ds. Promocji Instytutu
– prof. dr Tadeusz Bołd
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania
– dr hab. Jerzy Wiedermann, prof. nzw.
Zakład Analiz Ekonomicznych (BA)
– dr inż. Wojciech Szulc
Zakład Chemii Analitycznej (BC)
– dr Grażyna Stankiewicz
Zakład Badań Materiałów dla Energetyki (BE)
– dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw.
Zakład Badań Właściwości i Struktury
Materiałów (BL)
– dr hab. Jerzy Wiedermann, prof. nzw.
Zakład Badań Procesów Surowcowych (BS)
– dr hab. inż. Marian Niesler, prof. nzw.
Zakład Symulacji Procesów Technologicznych (BT)
– prof. dr hab. Roman Kuziak
Zakład Technologii Wytwarzania i Aplikacji
Wyrobów (BW)
– dr hab. inż. Bogdan Garbarz, prof. nzw.
Dział Księgowo-Finansowy (DF)
– mgr Klaudia Pocwa
Dział Gospodarczy (DG)
– inż. Jacek Ciepliński
Komórka Informatyczna (DI)
– dr inż. Jacek Loska
Dział Spraw Personalnych i Płac (DK)
– Małgorzata Makola
Dział Zarządzania i Informacji (DZ)
– mgr Elżbieta Lamch
Inspektor BHP – mgr Jakub Majewski
Radca Prawny – dr Grzegorz Gorczyński

Proxy for Institute’s Promotion
– Tadeusz Bołd, Prof. Dr.
Proxy for Management Systems
– Jerzy Wiedermann, Dr. Hab.,
Prof. at the Institute
Department of Business Consulting (BA)
– Wojciech Szulc, Dr. Eng.
Department of Analytical Chemistry (BC)
– Grażyna Stankiewicz, Dr.
Department of Materials
for Power Engineering (BE)
– Janusz Dobrzański, Dr. Hab.Eng.,
Prof. at the Institute
Department of Investigations of Properties
and Structure of Materials (BL)
– Jerzy Wiedermann, Dr. Hab.,
Prof. at the Institute
Department of Primary Processes (BS)
– Marian Niesler, Dr. Hab. Eng.,
Prof. at the Institute
Department of Process Simulation (BT)
– Roman Kuziak, Prof. Dr.
Department of Manufacturing Technology
and Applicaton of Products (BW)
– Bogdan Garbarz, Dr. Hab. Eng.,
Prof. at the Institute
Accounting and Finance Dept. (DF)
– Klaudia Pocwa, MSc.
Maintenance Dept. (DG)
– Jacek Ciepliński, Eng.
IT Unit (DI)
– Jacek Loska, Dr. Eng.
HR and Payroll Dept. (DK)
– Małgorzata Makola
Management and Information Dept. (DZ)
– Elżbieta Lamch, MSc.
Health and Safety – Jakub Majewski, MSc.
Legal Attorney – Grzegorz Gorczyński, Dr.

1.6. Rada Naukowa

1.6. Scientific Council

W roku 2013 odbyły się trzy posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza.
Pierwsze posiedzenie odbyło się 6 marca. W trakcie
posiedzenia Rada zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Instytutu za
rok 2012. Ponadto Rada zaopiniowała plan działalności badawczej Instytutu na rok 2013.
W dniu 12 czerwca odbyło się drugie posiedzenie
Rady Naukowej Instytutu. W trakcie posiedzenia
Rady zaopiniowano w formie uchwały zamierzenia

Three meetings of the Scientific Council of Instytut
Metalurgii Żelaza took place in 2013.
The first meeting was held on March 6. During the
meeting the Council assessed the financial statement
and statement on the Institute’s core activity in 2012.
Moreover, the Council assessed the plan of the Institute’s research activity for 2013.
The second meeting of the Scientific Council of
the Institute was held on June 12, 2013. During the
meeting the Council assessed research plans to be
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badawcze przewidziane do finansowania z dotacji na działalność statutową Instytutu w roku 2014.
Jednocześnie podjęto działania w celu zaktualizowania perspektywicznych kierunków badań Instytutu.
Przedstawiono informację nt. inicjatywy organizacji
przez Instytut III Otwartego Seminarium.
Trzecie posiedzenie Rady odbyło się 12 grudnia. W trakcie posiedzenia Rada podjęła uchwały
w przedmiocie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu oraz w sprawie planu
finansowego Instytutu na rok 2014. Program Rady
obejmował kontynuację rozpoczętych na poprzednim posiedzeniu działań w przedmiocie zatwierdzenia zaktualizowanych perspektywicznych kierunków
działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
Instytutu. W tym zakresie przedstawiono cztery propozycje kierunków perspektywicznych i podjęto decyzję o ostatecznym ich zatwierdzeniu na kolejnym
posiedzeniu Rady.
Poza wymienionymi uchwałami i opiniami Rady
działalność Rady obejmowała:
– opiniowanie wniosków personalnych dotyczących
zatrudnienia na stanowiskach naukowych i badawczo-technicznych w Instytucie i wniosków
pracowników naukowych Instytutu o stypendia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
– bieżącą ocenę realizacji planu działalności podstawowej Instytutu w roku 2013.
W roku 2013 z członkostwa w Radzie zrezygnował
Pan Stefan Dzienniak, uzasadniając to zakończeniem
pracy w ArcelorMittal Poland. Na wniosek Dyrektora Instytutu, Minister Gospodarki powołał do Rady
– na miejsce Pana Dzienniaka – Pana dr. inż. Marka
Gawrona – Dyrektora Biura Oddziału Surowcowego
oraz Zakładu Wielkie Piece ArcelorMittal Poland.

financed from the subsidy for statutory activity of
the Institute in 2014. Moreover, actions were taken
aimed at update of the prospective directions of research of the Institute. Information on the Institute’s
initiative concerning organization of III Open Seminar was presented.
Third meeting of the Council was held on December
12th. During the meeting, the Council passed resolutions on assessment of the changes to Organizational By-Laws and on financial plan for 2014. Agenda of the Council’s session covered continuation of
the action taken during previous meeting concerning
approval of the updated prospective directions of
scientific activity of the Institute. In this scope four
proposals of prospective directions were presented,
decision was made that these will be finally approved
during the following meeting of the Council.
Apart from the above resolution and opinions the
scope of the Council’s activity included:
– assessment of personnel applications concerning
hiring for scientific as well as research and technical positions as well as employees’ applications
concerning grants of the Ministry of Science and
Higher Education, and
– ongoing assessment of the Institute’s core activity
plan realization in 2013
In 2013 Mr. Stefan Dzienniak resigned from the position of the Member of the Council, due to termination of employment at ArcelorMittal Poland. At the
instance of the Institute’s Director, the Minister of
Economy appointed Mr. Marek Gawron, Dr. Eng. –
Director of Support Office – Primary Member of the
Council, to replace Mr. Dzienniak.

1.7. Kadra

1.7. Personnel

Na dzień 31.12.2013 r. liczba zatrudnionych w IMŻ
wynosiła 116 pracowników w pełnym wymiarze godzin i 5 pracowników w niepełnym wymiarze godzin. Struktura zatrudnionych w pełnym i niepełnym
wymiarze godzin była następująca:

As of 31.12.2013, the number of employees of the
Institute was: 116 full time employees and 5 part time
employees. Structure of full and part-time employees
was as follows:

Kategoria pracowników ■ Employee category
Pracownicy naukowi, w tym na stanowiskach ■
Research workers, in that on the position of:
profesora zwyczajnego ■ Full professor
profesora nadzwyczajnego, w tym ■
Associate professor at the Institute, in that:
ze stopniem naukowym doktora habilitowanego ■
with ”dr habilitowany” title (habilitation)

Liczba pracowników ■
No. of employees
44
3
4
4
7
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Liczba pracowników ■
No. of employees

Kategoria pracowników ■ Employee category
adiunkta ■ Adjunct

24

asystenta ■ Assistant

13

Pracownicy badawczo-techniczni ■ Research and technical employees

9

Pracownicy inżynieryjno-techniczni w tym ■
Engineering and technical employees, in that:

31

z wyższym wykształceniem ■ employees with higher education

9

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni ■
Administrative employees and economists

23

Pracownicy obsługi i inni ■ Maintenance employees and others

14

Razem ■ Total

121

78 pracowników Instytutu posiada wyższe wykształcenie. Trzech spośród nich posiada tytuł naukowy
profesora, czterech stopień naukowy doktora habilitowanego, a 33 stopień naukowy doktora.
W roku 2013 jeden pracownik Instytutu uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
W roku 2013 stan zatrudnienia w Instytucie, w przeliczeniu na pełne etaty, zmniejszył się w stosunku do
roku poprzedniego o 4 osoby, z czego – w zakładach
badawczych o 1 osobę, a w komórkach administracyjnych i technicznych o 3 osoby.

78 employees of the Institute have higher education.
Three of them have a scientific title of professor, four
have a scientific postdoctoral degree of ”doktor habilitowany”, and 33 doctor’s title.
In 2013 one employee of the Institute obtained postdoctoral degree of ”doktor habilitowany”.
In 2013 employment level at the institute (in full time
equivalent) decreased as compared to previous year
by 4 persons, in that – in research departments by
1 person, and in administration and technical units
by 3 persons.

Kwalifikacje kadry na dzień 31.12.2013 roku
Qualifications of the personnel as of 31.12.2013
3

4

43
33

38
Pracownicy z tytułem profesora / Full professor
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora habilitowanego / Employees with ”dr habilitowany” title (habilitation)
Pracownicy ze stopniem naukowym doktora / Employees with a doctor’s degree
Pozostali pracownicy z wykształceniem wyższym / Other employees with higher education
Inni / Others
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Struktura zatrudnienia w Instytucie w latach 2009-2013 w przeliczeniu na pełne etaty
Employment structure in the Institute in the period 2009-2013, no. of FTEs
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zatrudnienie w komórkach administracyjnych i technicznych / employment in administration and technical Units

1.8. Majątek i finanse

1.8. Assets and finance

Aktywa

Assets

Wartość aktywów Instytutu na dzień 31.12.2013 roku
wyniosła 100 445 072,00 zł, w tym wartość środków
trwałych 42 765 702,33 zł. W roku 2013 Instytut poniósł nakłady na środki trwałe w łącznej wysokości
4 469 686,46 zł, w całości pokryte z własnych środków. Do ważniejszych zakończonych w 2013 r. inwestycji zaliczyć należy:

The value of the Institute’s assets as of December 31,
2013 was PLN 100 445 072.00, in that the value of
fixed assets PLN 42 765 702.33. In 2013, the Institute
incurred expenditure on fixe assets amounting in total
to PLN 4 469 686.46, fully covered with the Institute’s
funds. The most significant investments completed
in 2013 include:

Środek trwały lub wartość niematerialna i prawna
Lp. ■
Wartość netto zł
■ Fixed asset
Item
■ Net value, PLN
1
Modernizacja pomieszczeń w budynku T na potrzeby: Laboratorium Badań
1 179 511,15
Właściwości i Struktury Materiałów – BL, Zespół Badań Materiałowych
Urządzeń Energetycznych – BE, Laboratorium Analiz Chemicznych – BC
■ Modernization of rooms in T building for: Department of Investigations
of Properties and Structure of Materials – BL, Department of Materials for
Power Engineering – BE, Department of Analytical Chemistry – BC
2
Budowa wielopróbkowych maszyn do prób pełzania ■ Construction of multi1 737 182,55
sample machines for creep tests
3
Modernizacja układu spiekania ■ Modernization of sintering system
610 321,67
4
Zakup mieszarki rud i komponentów ■ Purchase of ore mixer and compo162 600,00
nents
5
Zakup zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie wraz z urzą281 117,00
dzeniami peryferyjnymi ■ Purchase of integrated management support system
along with peripheral devices
Wartość brutto środków trwałych znajdujących się
w posiadaniu Instytutu w dniu 31.12.2013 r. wyniosła 93 519 408,32 zł, a wartość ich umorzenia
48 053 837,22 zł, co stanowi 51,38%.

Gross value of fixed assets possessed by the Institute
amounted to PLN 93 519 408.32 on December 31,
2013, while depreciation thereof amounted to PLN
48 053 837.22, which accounts for 51.38%.
9
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Wyniki finansowe w roku 2013

2013 Financial results

Przychody Instytutu wyniosły łącznie
22 392 613,46 zł
Koszty działalności Instytutu wyniosły
20 338 366,22 zł
Wynik finansowy – zysk netto wyniósł
2 017 175,24 zł

Revenues of the Institute amounted in total to
PLN 22 392 613.46
The cost of the Institute’s activity amounted to
PLN 20 338 366.22
Financial result – net profit amounted to
PLN 2 017 175.24

Zobowiązania i płynność finansowa

Liabilities and financial liquidity

Instytut nie posiada zobowiązań długoterminowych.
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw
i usług wynosiły na dzień 31.12.2013 r.
182 067,18 zł i zostały uregulowane w całości w należnych terminach.
Instytut nie zaciąga pożyczek i nie korzysta z kredytów.
Nie występują zabezpieczenia na majątku Instytutu.
Płynność finansowa Instytutu nie jest zagrożona;
wskaźniki płynności (I do III) wyliczone z uwzględnieniem Funduszu Badań Własnych mieszczą się
w przedziale od 9,2 do 10,3, natomiast bez uwzględnienia tego Funduszu w przedziale od 41,5 do 46,2.

The Institute does not have any long-term liabilities.
Short-term liabilities on account of supplies and services amounted to PLN 182 067.18 as on December
31, 2013 and were entirely settled within due dates.
The Institute does not raise loans and does not benefit
from credits.
Assets of the Institute are not encumbered with any
security.
Financial liquidity of the Institute is not at risk; liquidity ratios (current, quick and cash) calculated
with consideration of Own Research Fund range
from 9.2 to 10.3, while without the said Fund these
range from 41.5 to 46.2.

Ocena sytuacji finansowej Instytutu

Assesment of financial standing of the Institute

Zarówno przychody, jak i zysk Instytutu, obniżyły
się w roku 2013 w stosunku do roku poprzedniego.
Główną tego przyczyną było zmniejszenie przychodów z działalności podstawowej.

Both revenues and profit of the Institute decreased in
2013 as compared to previous year.
The main reason was decrease in revenues from the
core activity.

Przychody Instytutu w latach 2009-2013
Institute's revenues in the period 2009-2013
30 000 000
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20 000 000
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10 000 000
5 000 000
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Przychody łącznie / Total revenues
Przychody z działalności podstawowej / Revenues from main activity
Przychody ze sprzedaży bezpośredniej / Revenues from direct sales
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Zysk netto, zł / Net profit, PLN
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Obniżenie przychodów Instytutu z działalności podstawowej było kontynuacją tendencji, która wystąpiła
w roku 2011 i którą w Sprawozdaniu z Działalności
za ten rok wiązano ze zmianami w sposobie finansowania działalności naukowej z krajowych środków
publicznych, wprowadzonymi przez pakiet ustaw
o nauce z 2010 roku.
Instytut aktywnie zabiega o pozyskanie środków publicznych.
W 2013 roku Instytut złożył 28 wniosków na finansowanie projektów ze środków publicznych w tym:
■ 21 wniosków do Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju, w tym:
– 18 wniosków w II Konkursie Programu Badań
Stosowanych,
■ 6 wniosków do Narodowego Centrum Nauki,
■ 1 wniosek do Funduszu Badawczego Węgla
i Stali.
Tylko dwa ze złożonych przez Instytut wniosków zostały zakwalifikowane do finansowania.
Były to 2 spośród 18 wniosków złożonych przez Instytut w II Konkursie Programu Badań Stosowanych
NCBiR. Łączna liczba wniosków złożonych w tym
Konkursie wyniosła 1483. Finansowanie uzyskało 87
z nich, co daje współczynnik sukcesu 5,85%. Mimo
tego, że współczynnik osiągnięty przez Instytut był
blisko dwukrotnie wyższy, to – mając na względzie
nakłady sił i środków poniesione na przygotowanie
wniosków – uzyskanego efektu finansowego nie
można uznać za zadowalający.

2011

2012

2013

Reduction in the Institute’s revenues from core activity was continuation of the trend from 2011, and
which, in the report on the activity for that particular year was assigned to change in the manner of financing of the scientific activity from national state
budget, which was implemented by block of Acts on
Science in 2010.
The Institute actively strives for obtaining public funding.
In 2013, the Institute submitted 28 applications for
financing of projects with public funds, in that:
■ 21 applications to the National Centre for Research
and Development, including:
– 18 applications in II Contest of Applied Research Programme,
■ 6 applications to the National Science Centre,
■ 1 application to the Research Fund for Coal and
Steel.
Only two of the applications the Institute submitted
have been qualified for financing.
These were the two of 18 applications submitted by
the Institute in II Contest of Applied Research Programme of the National Centre for Research and
Development. The total number of applications submitted in this contest was 1483. 87 of these obtained
funding, which accounts for success ratio of 5.85%.
In spite of the fact that the ratio obtained by the Institute was twice as high, bearing in mind effort and
means involvement in preparation of applications,
the achieved financial result may not be deemed satisfactory.
11
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że żaden z wniosków
złożonych przez Instytut do Narodowego Centrum
Nauki nie uzyskał dofinansowania. Potwierdza to,
postawioną w Sprawozdaniu z 2011 roku, tezę o odcięciu (przez pakiet ustaw o nauce) instytutów badawczych od możliwości pozyskiwania środków publicznych na badania podstawowe.
Łącznie w 2013 roku Instytut ubiegał się o finansowanie projektów w wysokości blisko 28 mln zł.
Otrzymał 2 mln zł.
W roku 2013 zmniejszeniu uległy również wpływy
ze sprzedaży bezpośredniej jednak ich udział w przychodach z działalności podstawowej utrzymał się na
poziomie 31%.

It should be emphasized that none of the applications
submitted by the Institute to the National Science
Centre has obtained funding. This confirms a thesis
formulated in the Report for 2011, on cutting off (by
set of the Acts on Science) of research institutes from
the possibility of obtaining funds for core research.
In total, in 2013, the Institute applied for financing of
the projects in the amount of PLN 28 mio. It received
PLN 2 mio.
In 2013 also the revenues from direct sales reduced,
however their share in revenues from fundamental
activity maintained the level of 31%.

Udział sprzedaży bezpośredniej w przychodach z działalności podstawowej, %
Share of direct sales in revenues from main activity %
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W zaistniałej sytuacji, finansowanie badań prowadzonych przez Instytut zostało wsparte Funduszem
Badań Własnych, który wykorzystano w roku 2013
w kwocie ok. 2,2 mln zł.
Jednocześnie podjęto działania mające na celu ograniczenie kosztów Instytutu. Przyniosły one efekt pozytywny – suma kosztów wykazanych w rachunku
wyników sprawozdania finansowego za rok 2013 jest
o ponad 0,5 mln zł niższa niż w roku poprzednim.
Tę obniżkę uzyskano pomimo znaczącego wzrostu
kosztów amortyzacji, wynikającego z inwestycji rzeczowych Instytutu.
Wartość amortyzacji łagodzi efekt obniżki zysku Instytutu ponieważ jako koszt nie będący wydatkiem,
stanowi ona składnik akumulacji kapitału, która nie
uległa w roku 2013 tak drastycznemu obniżeniu
w stosunku do roku poprzedniego jak sam zysk.
12

In such situation, funding of research conducted by
the Institute has been supported with Own Research
Fund, was used in 2013 in the amount of ca. PLN 2.2
mio.
Simultaneously actions have been taken aimed at reduction of the Institute’s cost. These had a positive
effect – total cost shown in profit and loss account of
the financial statement for 2013 is by more than PLN
0.5 mio lower than last year. The said reduction was
achieved in spite of significant rise in depreciation
cost, which stems from investments of the Institute.
The value of depreciation eases the result of profit
drop, since as the cost, but not the expenditure it consists capital accumulation component, which has not
reduced so drastically in 2013 as the profit.
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2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
INSTYTUTU

2. CORE ACTIVITY
OF THE INSTITUTE

2.1. Informacja ogólna

2.1. General information

W roku 2013 Instytut realizował łącznie około 1300
zadań o charakterze:
■ prac naukowo-badawczych lub badawczo-rozwojowych,
■ usług w zakresie badań i analiz technicznych oraz
■ projektów w zakresie doradztwa.
Zakończonych zostało 1262 z tych zadań.
Zadania te realizowane były w formie:
■ prac badawczych, ekspertyz i analiz zleconych
przez podmioty gospodarcze lub inne organizacje,
finansowanych w całości przez zleceniodawców
(zwanych dalej „sprzedażą bezpośrednią”),
■ projektów europejskich, finansowanych z funduszy
unijnych przeznaczonych na badania naukowe,
■ projektów celowych, zamówionych przez podmioty gospodarcze i dofinansowanych ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę,
■ projektów rozwojowych oraz projektów w ramach
przedsięwzięć IniTech i INNOTECH finansowanych w całości ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę,
■ projektów finansowanych z funduszy strukturalnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
■ projektów badawczych własnych finansowanych
w całości ze środków budżetu państwa przeznaczonych na naukę,
■ prac badawczych statutowych, finansowanych
w całości z dotacji podmiotowej przeznaczonej na
finansowanie działalności statutowej Instytutu,
■ prac badawczych własnych finansowane z Funduszu Badań Własnych Instytutu.
Dane liczbowe dotyczące tych przedsięwzięć zestawione są poniżej:

In 2013 the Institute was carrying out ca. 1300 undertakings including:
■ scientific and research or R&D works,
■ services in scope of technical tests and analyses,
■ consulting projects.
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1262 of the said undertakings were completed.
The undertakings were realized in form of:
■ research works, expert opinions and analyses ordered by business entities or public institutions,
financed entirely by the customers (further referred
to as ”direct sales”),
■ European projects financed with EU funds allocated for scientific research,
■ targeted projects ordered by business entities and
subsidized with state budget funds allocated for
science,
■ development projects and projects under IniTech
and INNOTECH, financed entirely with state budget funds allocated for science,
■ projects financed with structural funds, realized
under Operational Programme – Innovative Economy,
■ internal research projects financed entirely with
state budget funds allocated for science
■ research statutory works financed with subject subsidy allocated for financing the statutory activity of
the Institute,
■ projects financed from the Own Research Fund of
the Institute.
Data on the above projects is presented below:
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Liczba pozycji ■
Number of projects
Rodzaj pracy ■ Type of work

B, N – sprzedaż bezpośrednia – prace badawcze, ekspertyzy i analizy zlecone przez podmioty gospodarcze lub
instytucje publiczne (w tym drobne ekspertyzy i analizy)
■ research works, expert opinions and analyses ordered
by business entities or public institutions (including minor
expert opinions and analyses)

realizowanych
■ under
execution
1150

Wartość
przychodów w roku
zakoń2013, zł ■
czonych ■ 2012 revenues, PLN
completed

1147
4 819 103

(1093)

(1093)

PC – projekty celowe ■ targeted projects

11)

1

450 000

PB – projekty finansowane z Programu Badań Stosowanych ■ projects funded from the Applied Research Programme

41)

0

975 281

PE – projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej
przeznaczonych na naukę, łącznie z dofinansowaniem
z budżetu krajowego ■ EU funded project; funds allocated
for science, in that state budget subsidies

3

2

276 074

PI – projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (IniTech, INNOTECH) ■ projects financed
by the National Centre for Research and Development
(IniTech, INNOTECH)

61)

2

2 078 261

PR – projekty badawcze – rozwojowe ■ research projects
– development

31)

3

650 000

PS – projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
przyznanych Polsce w formie funduszy strukturalnych ■
EU funded project, funds granted to Poland in form of
structural funds

11)

1

58 188

PW – projekty badawcze – własne ■ research projects –
internal

51)

4

390 000

S0 – prace badawcze – statutowe, finansowane z dotacji
podmiotowej, w tym dotacja na utrzymanie specjalnego
urządzenia badawczego ■ research projects – statutory,
financed with individual subsidy granted to the entity, in
that subsidy for preparation of project application

36

34

5 982 602

SW – prace badawcze finansowane z Funduszu Badań
Własnych Instytutu ■ research projects financed with the
Institute’s Own Research Fund

9

4

2 215 351

Inne ■ Other

3 279

Uwagi ■ Notes:
1
W roku 2013 w ramach prowadzonych w Instytucie projektów celowych, rozwojowych, własnych, IniTech, INNOTECH, Programu Badań Stosowanych i strukturalnych zrealizowano 64 zadania lub etapy podlegające odrębnym odbiorom. ■ In 2013 amongst the targeted, development, internal, IniTech, INNOTECH, Applied Research Programme and
structural projects realized in the Institute, 64 of the undertakings or stages realized were subject to separate acceptance
procedures
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2.2. Omówienie merytoryczne

2.2. Description

W niniejszym podrozdziale przedstawiono omówienie poszczególnych rodzajów projektów badawczych
i ważniejszych usług zleconych przez podmioty gospodarcze lub inne organizacje, realizowanych w Instytucie w 2013 roku. Pełna lista tych projektów została przedstawiona w Załączniku nr 1.

The present sub-chapter presents description of particular types of research projects and major services
ordered by business or state administration entities,
realized in the Institute in 2013. Complete listing of
these projects is presented in the Enclosure no. 1.

Struktura finansowania działalności badawczej wg źródeł
Structure of research activity financing, as per sources

Sprzedaż bezpośrednia / Direct sales
Projekty z udziałem środków publicznych (celowe) / Projects with share of public funds (targeted projects)
Projekty finansowane ze środków publicznych / Projects financed from public funds
Projekty finansowane z dotacji na działalność statutową / Projects financed with subsidy for statutory activity
Projekty finansowane z Funduszu Badań Własnych / Projects financed with Own Research Fund of the Institute

2.2.1. Sprzedaż bezpośrednia – prace badawcze,
ekspertyzy i analizy zlecone bezpośrednio
przez podmioty gospodarcze i inne
organizacje

2.2.1. Direct sales – research works, expert
opinions and analyses ordered directly
by business entities or other
organizations

Prace badawcze (B)

Research works (B)

Na zlecenie podmiotów gospodarczych lub innych
instytucji zrealizowano około 40 znaczących projektów o charakterze badawczym, których wyniki zostały lub zostaną wykorzystane przez zleceniodawców.
Badania na rzecz hutnictwa realizowano w głównej
mierze na zlecenie spółek koncernu ArcelorMittal.
Były to próby spiekania rud i koncentratów dla ArcelorMittal Maizieres Research & Development oraz
ArcelorMittal Ostrava a.s., jak również badania emisji z procesu spiekania przy różnym udziale odpadów
dla ArcelorMittal Poland. Dla AMPoland zrealizowano również dwie prace badawcze dotyczące szyn:
opracowanie składu chemicznego stali bainitycznych

Around 40 major research projects, the results of
which have been or will be implemented in the industry ordered by the business entities or scientific
institutions were realized in the Institute.
Research in favour of the steel industry was realized
mainly at the request of ArcelorMittal Companies.
These were tests of ores and concentrates sintering
for ArcelorMittal Maizieres Research & Development and ArcelorMittal Ostrava a.s. as well as tests of
emission from sintering process with various share of
waste for ArcelorMittal Poland. Two research works
were also completed for ArcelorMittal Poland concerning rails: development of chemical composition
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na szyny oraz badania naprężeń własnych w szynach
tramwajowych po prostowaniu. Poza ArcelorMittal
Instytut utrzymuje wieloletnią współpracę z Swiss
Steel AG, dla której to spółki w 2013 roku rozpoczęto kolejny projekt dotyczący stali dla motoryzacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych, wykonano znaczącą liczbę projektów, obejmujących badania materiałowe elementów urządzeń ciśnieniowych, pracujących w warunkach pełzania. W 2013 roku badania te
wykonano w głównej mierze na zlecenie następujących podmiotów: Rafako, Zakład Armatury Chemar,
Instytut Energetyki, Pronovum oraz Enea Wytwarzanie S.A. Wyniki badań około 30 różnych obiektów
energetycznych stanowiły podstawę do oceny stanu
technicznego badanych urządzeń i decyzji odnoszących się do ich dalszej eksploatacji.
Na rzecz przedsiębiorców z innych sektorów przemysłu wykonano m.in.: opracowanie technologii
wytwarzania korpusów silników marszowych ze stali maraging MS300 dla Bumar Amunicja S.A., opracowanie kompaktowanych materiałów rafinujących
i izolacyjnych dla odlewnictwa metali za zlecenie
Pedmo S.A., badania nowego asortymentu odlewów
ze staliwa do zastosowań w niskich temperaturach
dla Pioma Odlewnia Sp. z o.o. oraz opracowanie wytycznych technologicznych wytapiania stali odpornej
na korozję z udziałem nowych nośników Ni i Mo dla
Cronimet PL Sp. z o.o.
Znaczącą pozycję w omawianej grupie projektów
zajmują prace B+R zrealizowane we współpracy
z jednostkami naukowymi w kraju. Były to m.in.
badania laboratoryjne oraz próby półprzemysłowe
przetwórstwa metali dla Akademii Górniczo-Hutniczej, badania powłokowych barier cieplnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej skaningowej oraz
skaningowo-transmisyjnej mikroskopii elektronowej
dla Politechniki Śląskiej oraz badania termowizyjne
żużla stalowniczego dla Politechniki Łódzkiej.

of bainitic steel for rails and tests of internal stress in
tram rails following straightening. Apart from ArcelorMittal, the Institute has been cooperating for many
years with Swiss Steel AG, another project concerning steel for automotive industry was launched in
2013.
Similar to previous years, numerous projects were
completed which covered material tests of pressure
equipment operating in creep conditions. In 2013
these tests were realized mainly for the following entities – Rafako S.A., Zakład Armatury Chemar, Instytut Energetyki, Pronovum as well as Enea Wytwarzanie S.A. Results of material tests of ca. 30 various
power engineering facilities constituted a basis for
assessment of technical condition of the examined
equipment and decisions concerning further operations thereof.
The following types of research were realized in
favour of entrepreneurs representing other industry
sectors: development of the technology of manufacturing of sustainer rocket engine cases of maraging
steel MS300 for Bumar Amunicja S.A., development
of new compact refining and insulation materials for
metal foundry for Pedmo S.A., tests of new sort of
cast steel castings to be applied in low temperatures
for Pioma Odlewnia Sp. z o.o. as well as development
of technological guidelines for melting of corrosion
resistant steel with share of new carriers Ni and Mo
for Cronimet PL Sp. z o.o.
A significant part in the said group of projects is constituted by R&D works realized in cooperation with
domestic scientific institutions. These included, inter
alia, laboratory and semi industrial tests of metal processing for AGH University of Science and Technology, tessts of thermal barrier coatings with use of highresolution scanning as well as transmission-scanning
electron microscopy for Silesian University of Technoligt as well as thermovision examinations of steelmaking slag for Lodz University of Technology.

Badania i analizy techniczne (N)

Tests and technical analyses (N)

W ramach prowadzonych w roku 2013 badań i analiz
technicznych wykonano na zlecenie różnych podmiotów, najczęściej producentów i użytkowników
wyrobów stalowych, około 1100 drobnych usług.
Większość tych usług dotyczyła analiz składu chemicznego i fazowego oraz badania powierzchni,
struktury wewnętrznej i właściwości materiałów
i wyrobów, wykonanych metodami:
■ instrumentalnej i klasycznej analizy chemicznej,
■ makro- i mikroskopowych badań metalograficznych,

Within the tests and technical analyses carried out
in 2013 almost 1100 minor services were completed
upon the order of various entities, mostly producers
and consumers of steel products. Majority of the said
services pertained to analyses and tests of chemical
and phase composition, as well as tests of surface, internal structure, properties of materials and products
completed with the following methods:
■ instrumental and classical chemical analysis
■ macro- and microscopic metallographic tests
■ diffractometer analysis
17
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analizy dyfraktometrycznej,
■ mikroanalizy rentgenowskiej,
■ pomiarów właściwości mechanicznych.
Ponadto w ramach badań i analiz technicznych prowadzono:
■ laboratoryjne analizy symulacyjne, przy wykorzystaniu symulatora Gleeble i dylatometru, dotyczące
procesów wytwarzania lub przetwórstwa różnych
materiałów,
■ pomiary termowizyjne,
■ wytopy badawcze stali i stopów,
a także opracowywano i wytwarzano chemiczne
i spektralne wzorce analityczne oraz preparaty do
defektoskopii magnetyczno-proszkowej.

■

Projekty w zakresie doradztwa (N)

Consulting projects (N)

W zakresie doradztwa Instytut opracował w 2013 roku
m.in.: biznesplan uruchomienia produkcji drutów
ciągnionych oraz linii technologicznej do wytwarzania krat ogrodzeniowych dla Migapol Sp. z o.o. oraz
oszacowanie kosztów dostosowania instalacji branży hutniczej do wymogów najlepszych dostępnych
technik wynikających z dyrektywy IPPC dla Ministerstwa Środowiska.

In scope of business consultancy, in 2013 the Institute
developed inter alia: business plan of launching production of drawn wires and technological line for fence grating production for Migapol Sp.z o.o. as well as
estimation of the cost of adjustment of steel industry
installations to the requirements of Best Available
Techniques (BAT) stemming from IPPC directive for
the Minister of Environment.

2.2.2. Projekty celowe

2.2.2. Targeted projects

W roku 2013 Instytut realizował 1 projekt celowy.
Projekt ten zakończył się w 2013 r. Szczegóły dotyczące tego projektu zawarto w załączniku numer 1.
Omówienie wyników badań wykonanych w ramach
tego projektu zostanie przedstawione w formie artykułu w kwartalniku „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” wydawanym przez Instytut.

In 2013 the Institute realized 1 targeted project. The
project was completed in 2013. Details of the said
project are presented in Enclosure no. 1. Description
of the results of research conducted under the said
project will be presented in form of article in a quarterly ”Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” (Transactions of the Instytut Metalurgii Żelaza) published by
the Institute.

2.2.3. Projekty badawcze – rozwojowe oraz
projekty w ramach Przedsięwzięcia IniTech
i Programu INNOTECH

2.2.3. Research projects – development and
projects under IniTech and INNOTECH
undertaking

W roku 2013 Instytut realizował trzy projekty rozwojowe. Wszystkie te projekty zostały zakończone.
Wyniki ukończonych projektów rozwojowych zostaną opublikowane w kwartalniku „Prace Instytutu
Metalurgii Żelaza” wydawanym przez Instytut.
Ponadto Instytut wykonywał dwa projekty w ramach
przedsięwzięcia „IniTech”, nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i cztery projekty
w ramach Programu INNOTECH. Zakończenie tych
projektów przewidziane jest w latach następnych.

In 2013, the Institute realized 3 development projects.
All these projects were completed. Results of the
finalized projects will be presented in a quarterly
”Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” (Transactions
of the Instytut Metalurgii Żelaza) published by the
Institute.
Moreover, the Institute carried out two projects under ”IniTech” Undertaking, supervised by the National Centre for Research and Development and four
projects under INNOTECH programme. Completion
of these projects is planned for the following years.
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X-ray microanalysis
■ tests of mechanical properties
Moreover, within the tests and technical analyses the
following were carried out:
■ laboratory simulation analyses (by means of
Gleeble simulator and dilatometer) related to the
processes of manufacturing or processing of various materials,
■ thermovision measurements,
■ research/trial steel and alloy melts (heats),
as well as chemical and spectral analytical reference
standards as well as preparations for magnetic powder inspection were developed and prepared.
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2.2.4. Projekty badawcze – własne

2.2.4. Research projects – internal

W roku 2013 Instytut realizował 5 projektów własnych.
Cztery z nich zostały zakończone w roku 2013.

In 2013 the Institute realized 5 internal projects. Four
of these were completed in 2013.

2.2.5. Projekty międzynarodowe i strukturalne

2.2.5. International and structural projects

W roku 2013 zaangażowanie Instytutu w tej grupie
projektów obejmowało:
■ kontynuację realizacji jednego projektu międzynarodowego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (RFCS) oraz rozpoczęcie nowego
projektu współfinansowanego z tego funduszu,
■ kontynuację realizacji jednego projektu międzynarodowego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Educational, Audiovisual and Culture
Executive Agency (Program Leonardo da Vinci
w dziedzinie kształcenia i szkolenia), projekt ten
został zakończony w 2013 r.
■ kontynuację realizacji jednego projektu finansowanego z funduszy strukturalnych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet
1 Badania i Rozwój Nowoczesnych Technologii,
Działanie 1.3 Wsparcie Projektów B+R na rzecz
przedsiębiorców realizowanych przez jednostki
naukowe, który został w 2013 r. zakończony.

In 2013 the Institute was involved in realization of
the following projects in the said group:
■ continuation of one international EU Funds (RFCS)
subsidized international project and start-up of new
project financed from the said Fund,
■ continuation of one international EU funded project – Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency (Leonardo da Vinci Programme – in
training and learning), the project was completed
in 2013.
■ continuation of realization of one project, subsidized from structural funds under Operating Programme Innovative Economy, Priority no 1 Research and Development of New Technologies,
Action 1.3 Support of R&D projects realized by
research entities in favour of entrepreneurs, which
was completed in 2013.

2.2.6. Prace badawcze statutowe i własne

2.2.6. Research works – statutory and own

Instytut dysponuje dwoma rodzajami własnych środków przeznaczonych na finansowanie działalności
badawczej, są to: dotacja na działalność statutową
przyznawana przez ministra właściwego do spraw
nauki zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki oraz Fundusz Badań Własnych tworzony przez
Instytut zgodnie z ustawą o instytutach badawczych.
Ze środków tych finansowane są – prowadzone w Instytucie – prace badawcze zwane odpowiednio pracami statutowymi (S0) oraz pracami własnymi (SW).
W szczególności są to:
■ prace, których tematyka mieści się w ramach perspektywicznych kierunków działalności, zatwierdzonych przez Radę Naukową Instytutu (zgodnie
z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych, art. 29 ust.2 pkt 6),
■ prace wyprzedzające, mające na celu wstępne rozpoznanie zagadnienia badawczego, którego wyniki
pozwolą: na opracowanie oferty dla zewnętrznego
kontrahenta, na uruchomienie badań stosowanych
w oparciu o zlecenie bezpośrednie lub w formie
projektu dofinansowanego ze środków publicznych, oraz na przygotowanie wniosku o finansowanie projektu badawczego lub rozwojowego ze
środków publicznych krajowych lub unijnych,

The Institute possesses two types of funds for financing of research activity, these are: subsidy for statutory activity granted by the Minister competent for
Science, in line with Act on principles of science financing as well as Own Research Fund generated by
the Institute in line with Act on research entities .
The above means are used for financing of research
works conducted in the Institute – referred to respectively as statutory works (S0) and own works (SW).
In particular these include:
■ works, the topic of which is included in the prospective directions of activity approved by the
Scientific Council of the Institute (in line with Act
dated April 30, 2010 on research institutes, art. 29
clause. 2 item 6),
■ preliminary works (frontier), aimed at initial analysis of research problem, the result of which will
make it possible to prepare the offer for external
party concerning launch of applied research based
on direct order or in form of the project financed
with public domestic and EU funds,
■ works aimed at development of research and
experimental methodologies in the Institute or increasing employee qualifications in the scope re19
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prace mające na celu rozwój metodyki badań i podnoszenie kwalifikacji kadry naukowej, w zakresie
niezbędnym dla realizacji ww. kierunków perspektywicznych lub prac wyprzedzających.
Wyżej wymieniony podział prac określony w przyjętym w 2013 Regulaminie finansowania prac badawczych zostanie w pełni wdrożony w 2014 roku, po
zdefiniowaniu perspektywicznych kierunków działalności.
W minionym roku prace badawcze – statutowe realizowane były w ramach niżej wymienionych obszarów tematycznych:
■ Rozwój stali i wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania dostosowanych do potrzeb
użytkowników
■ Rozwój czystych, oszczędnych i niskonakładowych technologii metalurgicznych
■ Racjonalne wykorzystanie mediów i zasobów
surowcowych oraz recykling i utylizacja odpadów
■ Rozwój metodyki badań
■ Modelowanie procesów gospodarczych i rynkowych oraz zarządzania produkcją.
W 2013 roku prowadzono 36 prac finansowanych
z dotacji na działalność statutową, dwie z nich będą
kontynuowane w roku 2014.
W ramach dotacji statutowej Instytut otrzymał kwotę
16 920,00 zł na prowadzenie badań naukowych lub
prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych,
służących rozwojowi młodych naukowców. Kwotę
tę przyznano asystentowi w Zakładzie Technologii Wytwarzania i Aplikacji Wyrobów i została ona
wykorzystana do sfinansowania badań w ramach
realizowanej pracy doktorskiej pod opieką promotora z Politechniki Śląskiej.
Instytut otrzymał również dotację na finansowanie
kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego
urządzenia badawczego pn.: Linia do półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów i wyrobów metalowych – moduł B (LPS – moduł B0
w 2013 r. w wysokości 686 128 zł. Dotacja ta została
wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem.
Prace badawcze – własne, podobnie jak prace statutowe, mieściły się w ramach wymienionych wyżej
obszarach badawczych. W tym roku prowadzono
9 takich prac, z których zakończono 4. Pozostałe prace będą kontynuowane w roku 2014.
Wyniki statutowych i własnych prac badawczych są
publikowane w formie komunikatów w kolejnych
zeszytach czasopisma „Prace Instytutu Metalurgii
Żelaza” oraz prezentowane na Seminariach Naukowych, które odbywają się w cyklu miesięcznym
w Instytucie.
■
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quired for realization of the so called prospective
directions or preliminary works.
The aforesaid split of works defined in the Regulations of financing of research works adopted in 2013
will be fully implemented in 2014, following definition of prospective directions of activity.
Research – statutory works completed in 2013 were
carried out under the following groups:
■ Development of steel and steel products as well
as manufacturing technologies adjusted to users’
needs
■ Development of clean, efficient and low-cost metallurgical technologies
■ Rational use of utilities and raw materials as well
as waste recycling and utilization
■ Research methodology development
■ Economic and market processes modelling as well
as production management
In 2013, 36 projects were financed from the subsidy
for the statutory activity of the Institute. Two will be
continued in 2014.
As a statutory subsidy, the Institute received an
amount of PLN 16 920.00 for research or development works as well as related tasks contributing to
development of young scientists. The said amount
was granted to an assistant in Department of Manufacturing technology and Application of products,
who used the said amount for financing research for
doctoral dissertation prepared under the auspices of
the supervisor from Silesian University of Technology.
The Institute also received a subsidy for financing of
the cost related to maintenance of specialist research
equipment: Line for semi-industrial simulation of the
processes of alloy and metal products manufacturing
– B module (LPS – module B0 in 2013 in the amount
of PLN 686 128. The subsidy was used in accordance
with its intended use.
Research – own works, similarly to the statutory
works, represented the above listed research areas.
9 of such works were conducted in 2013, of which
4 were completed. The remaining will be continued
in 2014.
Results of statutory and own research works are published in form of announcements in the following
editions of a quarterly ”Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” (Transactions of the Instytut Metalurgii
Żelaza) as well as presented during monthly Scientific Seminars held by the Institute.
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2.3. Efektywność wykorzystania środków
budżetowych

2.3. Effectiveness of state
funds utilization

W roku 2013 Instytut dysponował następującymi
środkami finansowymi uzyskanymi z budżetu państwa:

In 2013, the Institute had at its disposal the following
resources obtained from state budget:

dotacja podmiotowa na dofinansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki ■ individual subsidy for financing the core, statutory activity of the entity
dotacja podmiotowa na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego
urządzenia badawczego ■ individual subsidy for financing the cost of maintenance of
specialist research equipment
środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych ■ funds for subsidizing projects realized under international programmes
środki na realizację projektów rozwojowych ■ funds for realization of development
projects
środki na realizację projektów własnych ■ funds for realization of internal projects
środki na realizację projektów rozwojowych IniTech ■ funds for realization of INITECH development projects
środki na realizację projektów finansowanych z unijnych funduszy strukturalnych ■
funds for realization of EU structural funds financed projects
środki na realizację projektów finansowanych w Programie Badań Stosowanych ■
funds for projects financed under Applied Research Programme
dotacja celowa na stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca ■ targeted
subsidy – scholarship for outstanding young scientist
Omówienie projektów statutowych finansowanych
z dotacji podmiotowej przedstawiono w punkcie
2.2.6. Łącznie w roku 2013 realizowano 36 projektów.
Szczegółowe sprawozdanie z uzyskanych wyników
projektów statutowych zostanie przedstawione, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r .w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków
finansowych na naukę na finansowanie działalności
statutowej (Dz.U. 2010, nr 218, poz. 1438), we wniosku o przyznanie dotacji na podstawową działalność
statutową na rok 2015.
Środki przyznane na dofinansowanie projektów
realizowanych w ramach programów międzynarodowych wykorzystane zostały w projektach wymienionych w punkcie 2.2.5., to jest w projekcie PE 0006
dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci (proekologiczne
techniczne kształcenie i szkolenie zawodowe) zakończonym w roku 2013 oraz w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Badawczego
Węgla i Stali, tj. w projekcie PE 0007 (Blachy ocynkowane ze stali DP wyżarzane w procesie ciągłym)
i w nowym projekcie PE 0008 (Wirtualne walcowanie pasma – Virtual strip rolling mill). Projekt PE

5 421 920,00 zł
560 682,00 zł

84 296,18 zł
650 000,00 zł
390 000,00 zł
2 078 261,27 zł
58 188,24 zł
975 281,00 zł
72 770,00 zł

Description of statutory projects financed with individual subsidy is presented in Clause 2.2.6. In total,
36 projects were realized in 2013
Detailed report on the achieved results of statutory
projects will be presented, according to the Disposition of the Minister of Science and Higher Education
of November 5, 2010 on criteria and manner of granting and settlement of subsidies for statutory activity
(Journal of Laws 2010, no.218, Item 1438), in the
application for granting subsidy for core statutory
activity in 2015.
Funds granted for subsidizing of the projects realized under international programmes were utilized
in projects listed in Clause 2.2.5., i.e. in EU funded
project PE 0006 completed under Leonardo da Vinci
programme (greening technical vocational education
and training), completed in 2013 as well as projects
financed from the RFCS, i.e. PE 0007 project (DP galvanized sheets subject to continuous annealing) and
new project PE0008 (Virtual strip rolling mill). PE7
project will be completed in 2014, while PE 0008
in 2016.
Development research projects, internal projects, INNOTECH, IniTech and structural project were realized in line with description in Clauses 2.2.3., 2.2.4.
and 2.2.5. Tasks planned for 2013 in the said projects
were realized in line with the plan
21
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0007 zakończy się w roku 2014, natomiast PE 0008
w 2016 r.
Projekty badawcze rozwojowe, własne, INNOTECH, IniTech i projekt strukturalny realizowane
były zgodnie z opisem przedstawionym w punktach
2.2.3., 2.2.4 i 2.2.5. Zadania przewidziane na rok
2013 w tych projektach zostały wykonane zgodnie
z planem.
Środki przyznane na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego urządzenia badawczego zostały wydatkowane w wysokości 560 682,00
zł, do wykorzystania pozostało 125 500,00 zł. Zostaną one wykorzystane w roku 2014.
Dwaj pracownicy Instytutu:
– Dr inż. Adam Zieliński – adiunkt w Zespole Badań
Materiałowych Urządzeń Energetycznych
– Dr Wojciech Burian – adiunkt w Zespole Technologii i Aplikacji Wyrobów
otrzymują stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, przyznane przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Funds granted for financing of the cost of specialist
research equipment were spent in the amount of PLN
560 682.00 , with a remainder in the amount of PLN
125 500.00. These will be utilized in 2014.
Two employees of the Institute:
– Adam Zieliński, Dr. Eng. – adjunct at Department
of Materials for Power Engineering
– Wojciech Burian, Dr. – adjunct at Department of
Manufacturing Technology and Application of
Products
receive a scholarship for outstanding young scientists
granted by the Minister of Science and Higher Education.

3. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

3. INFORMATION ACTIVITY

W ramach tej działalności Instytut:
■ Prowadzi bibliotekę techniczną wraz z archiwum
sprawozdań z prac badawczych Instytutu
■ Dokonuje zakupu czasopism naukowych do
biblioteki technicznej.
■ Tworzy i utrzymuje – na potrzeby pracowników
Instytutu – bazy danych bibliograficznych dotyczących przemysłu hutniczego:
– Bazę danych naukowo-technicznych,
– Bazę danych techniczno-ekonomicznych.
■ Wydaje kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii
Żelaza w nakładzie 100 egzemplarzy.
Działalność informacyjna jest w całości finansowana
ze środków własnych Instytutu.

Under this type of activity, the Institute:
■ Runs technical library along with archives of the
reports on research works of the Institute
■ Purchases scientific journals for the technical library.
■ Creates and maintains bibliographical databases
pertaining to the steel industry, for the needs of the
Institute employees:
– Technical and scientific database,
– Technical and economic database.
■ Publishes a quarterly ”Prace Instytutu Metalurgii
Żelaza”, edition of 100 copies.
Information activity is financed entirely with the Institute’s own funds.

4. UDZIAŁ W DZIAŁALNOŚCI
INNYCH ORGANIZACJI

4. PARTICIPATION IN ACTIVITY
OF OTHER ORGANIZATIONS

Instytut działa w różnych organizacjach zewnętrznych:
■ Jest członkiem i koordynatorem, utworzonej
w 2005 roku Polskiej Platformy Technologicznej
Stali, która skupia ponad 30 podmiotów gospodarczych, w tym około 20 przedsiębiorstw przemysłowych (pozostali uczestnicy to placówki

The Institute is active in various external organizations:
■ The Institute is a Member and Coordinator of the
Polish Steel Technology Platform, established in
2005, which encompasses 30 business entities, in
that more than 20 industrial enterprises (the other
members include R&D and project centres as well as
local government organizations and associations)
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naukowo-badawcze i projektowe oraz organizacje
samorządowe i stowarzyszenia)
■ Jest członkiem europejskiej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i inne
podmioty działające w obszarze przemysłów przetwarzania surowców SPIRE Association – Sustainable Process Industry through Resource and
Energy Efficiency
■ Jest członkiem-założycielem następujących krajowych konsorcjów naukowych:
– Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, które obejmuje większość uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych Województwa
Śląskiego z koordynatorem Politechniką Śląską
w Gliwicach
– Akademicko-Gospodarczej Sieci Instytucji
Górniczo-Hutniczo-Petrochemicznych koordynowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą
■ Jest członkiem VIN (Virtual Institute), który powstał po zakończeniu projektu KMM-NoE (Nowoczesne materiały i konstrukcje), Koordynator: Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN,
Warszawa
■ Jest uczestnikiem następujących sieci naukowych:
– Nowe Materiały – Nanomateriały do Zastosowań w Technice i Medycynie (NMN), Koordynator: Politechnika Warszawska
– Technologie Ochrony Środowiska (ENVITECH_Net), Koordynator: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice.
Ponadto przedstawiciele Instytutu działają w różnych
instytucjach i organizacjach zewnętrznych. W roku
2012 działalność ta przedstawiała się następująco:
■ Dyrektor Instytutu, dr inż. Adam Schwedler działał
jako:
– Członek Komitetu Sterującego Europejskiej
Platformy Technologicznej Stali (ESTEP)
– członek Mirror Group Europejskiej Platformy
Technologicznej Stali (ESTEP)
– członek Grupy Doradczej ds. Stali (Steel Advisory Group) w Funduszu Badawczym Węgla
i Stali (RFCS) Komisji Europejskiej
– członek Rady Społecznej Akademii GórniczoHutniczej
– członek Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali
■ Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, prof.
dr hab. Józef Paduch działał jako:
– członek z wyboru Rady Głównej Instytutów Badawczych,
– zastępca przewodniczącego Rady Śląskiego
Centrum Zaawansowanych Technologii

The Institute is a Member of the European Organization associating enterprises, scientific institutions and other entities active in the area of material processing, SPIRE Association – Sustainable
Process Industry through Resource and Energy
Efficiency
■ The Institute is a founding member of the following domestic scientific consortia:
– Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
(Silesian Centre of Advanced Technologies),
which encompasses most of the universities and
R&D entities of the Silesian Province with the
Silesian University of Technology (Politechnika
Śląska) as coordinator
– Academic and Business Network of Mining,
Steelmaking and Petrochemical Institutions
(Akademicko-Gospodarcza Sieć Instytucji Górniczo-Hutniczo-Petrochemicznych) coordinated
by the University of Science and Technology in
Krakow.
■ The Institute is a Member of VIN (Virtual Institute), which was established following completion of
KMM-NoE project (Advanced materials and structures), Coordinator: The Institute of Fundamental
Technological Research in the Polish Academy of
Science
■ The Institute is a member of the following scientific networks:
– New materials – nanomaterials for application
in technology and medicine (NMN), Coordinator: Warsaw University of Technology
– Environment Protection Technolgies (ENVITECH_Net), Coordinator: Instytut Technologii
Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
Moreover, representatives of the Institute are active
in various institutions and external organizations.
The said activity in 2013 was as follows:
■ The Institute Director, Adam Schwedler, Dr. Eng.
acted as:
– Member of the Steering Committee of the European Steel Technology Platform (ESTEP)
– Member of Mirror Group of the European Steel
Technology Platform (ESTEP
– Member of the Steel Advisory Group at the Research Fund for Coal and Steel of the European
Commission
– Member of the Social Council of the AGH University of Science and Technology (Akademia
Górniczo-Hutnicza)
– Member of the Steering Committee of the Polish
Steel Technology Platform
■
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■

■

■

■

■

– członek Komitetu Naukowego Polskiej Platformy Technologicznej Stali (PPTS).
Pełnomocnik ds. Promocji Instytutu, prof. dr
Tadeusz Bołd działał jako:
– członek z wyboru Komitetu Metalurgii PAN
– członek z wyboru Komitetu Nauki o Materiałach PAN
Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania, Kierownik Zakładu Badań Właściwości i Struktury Materiałów, dr hab. Jerzy Wiedermann prof. nzw.działał
jako:
– przewodniczący z wyboru Sektora Hutnictwa
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
– przewodniczący z wyboru Komitetu Technicznego nr 123 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Kierownik Zespołu Zakład Analiz Ekonomicznych, dr inż. Wojciech Szulc działał jako:
– koordynator Grupy Roboczej zajmującej się
sprawami kadr dla hutnictwa Polskiej Platformy
Technologicznej Stali (PPTS)
– członek Grupy Roboczej WG5 „People” Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP)
Kierownik Zakładu Symulacji Procesów Technologicznych prof. dr hab. Roman Kuziak działał jako:
– członek grupy technicznej TGS6 Funduszu Badawczego Węgla i Stali: Physical metallurgy
and design of new generic steels
– członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii
i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
– Z-ca przewodniczącego Komitetu Metalurgii
PAN
– Przewodniczący Sekcji Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej PAN
Kierownik Zakładu Technologii Wytwarzania
i Aplikacji Wyrobów, dr hab. inż. Bogdan Garbarz,
prof. nzw. działał jako:
– przedstawiciel Instytutu w europejskiej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa, instytucje
naukowe i inne podmioty działające w obszarze
przemysłów przetwarzania surowców SPIRE
Association – Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency
– członek Grupy Roboczej WG1 „Profit through
Innovation – Safe, clean, cost-effective and low
capital intensive technology” Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP)
– koordynator Grupy Roboczej Polskiej Platformy Technologicznej Stali „Wyroby atrakcyjne
dla użytkowników”
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■

■

■

■

■

Deputy Director of the Institute for Scientific
Affairs, Józef Paduch, Prof. Dr. acted as:
– Elected Member of the Chief Council of R&D
Centres,
– Secretary of the Presidium of the Scientific Council of Silesian Centre of Advanced Technologies
– Member of the Scientific Committee of the Polish Steel Technology Platform.
The Institute Director’s Proxy for Institute Promotion, Tadeusz Bołd, Prof. Dr. acted as:
– Elected Member of Metallurgy Committee of
the Polish Academy of Sciences (PAN)
– Elected Member of Material Science Committee
of the Polish Academy of Sciences (PAN)
Proxy for Management Systems, Manager of the
Materials Properties and Structure Testing Laboratory, Jerzy Wiedermann, Dr. Hab., Prof. at the
Institute acted as:
– Elected Chairman of the Steelmaking Sector of
Polish Normalization Committee
– Elected Chairman of the Technical Committee
no. 123 of the Polish Normalization Committee
Head of the Department of Business Consulting,
Wojciech Szulc, Dr. Eng. acted as:
– Coordinator of the Working Group of Polish
Steel Technology Platform dealing with personnel issues for the Steel Industry
– Member of the Working Group WG5 ”People”
of the European Steel Technology Platform (ESTEP)
Head of Department of Processes Simulation, Roman Kuziak, Prof. Dr. acted as:
– Member of TGS6 Group of Research Fund For
Coal and Steel; „Physical metallurgy and design
of new generic steels”
– Member of Scientific Council of the Institute of
Metallurgy and Material Engineering of the Polish Academy of Sciences (PAN)
– Vice Chairman of Metallurgy Committee of the
Polish Academy of Sciences (PAN)
– Chairman of Plastic Working Processes
Theory Section of the Polish Academy of Sciences (PAN)
Head of Department of Manufacturing Technology and Application of Products, Bogdan Garbarz,
Dr. Hab. Eng., Prof. at the Institute acted as:
– representative of the Institute in European Organization Associating enterprises, scientific institutions and other entities active in raw materials
processing industries SPIRE Association – Sustainable Process Industry through Resource and
Energy Efficiency
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Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej, dr Grażyna Stankiewicz działała jako:
– członek Komisji Analizy Śladowej Komitetu
Chemii Analitycznej PAN
■ Kierownik Zakładu Badań Materiałów dla Energetyki dr hab.inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw.
działał jako:
– członek Sekcji Materiałów Metalicznych Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii
Nauk na kadencję 2011-2014
■ Kierownik Zespołu Procesów Surowcowych, dr
hab. inż. Marian Niesler prof. nzw. działał jako:
– przewodniczący Technicznej Grupy Roboczej
ds. Produkcji i Przetwórstwa Żelaza i Stali, Ministerstwo Środowiska
■ Adiunkci w Zespole Procesów Surowcowych dr
inż. Janusz Stecko i dr inż. Mariusz Borecki oraz
inż. Wacław Wittchen działali jako:
– członkowie zwyczajni Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki POLSPAR (komitet: Termografia i Termometria
w Podczerwieni)
■ Adiunkt w Zakładzie Badań Właściwości i Struktury Materiałów dr inż. Krzysztof Radwański działał jako:
– członek Grupy Roboczej WG6: Energy Europejskiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP)
■ Adiunkt w Zakładzie Technologii Wytwarzania
i Aplikacji Wyrobów, dr inż. Józef Gawor działał
jako:
– członek Komitetu Technicznego 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Zespół Hutnictwa i Górnictwa
■ Asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej, mgr
inż. Michał Kubecki działał jako:
– członek Komitetu Technicznego nr 29 ds. Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Ponadto dwóch pracowników Instytutu uczestniczyło w charakterze ewaluatorów Komisji Europejskiej
w procesie oceny propozycji projektów zgłoszonych
do finansowania z Funduszu Badawczego Węgla
i Stali (RFCS).
■

– Member of the Working Group WG1 ”Profit
through Innovation – Safe, clean, cost-effective
and low capital intensive technology” of the European Steel Technology Platform (ESTEP)
– coordinator of the Working Group of the Polish
Steel Technology Platform ”Steel products attractive to the users”
■ Head of the Department of Analytical Chemistry,
Grażyna Stankiewicz, Dr. acted as:
– Member of the Committee for Inorganic Trace
Analysis of Analytical Chemistry of the Polish
Academy of Sciences (PAN)
■ Head of the Department of Materials for Power
Engineering, Janusz Dobrzański, Dr. Hab. Eng.,
Prof. at the Institute acted as:
– Member of the Section for Metallic Materials of
the Committee of Material Science of the Polish Academy of Sciences (PAN) for the term of
office 2011-2014
■ Head of the Department of Primary Processes, Marian Niesler, Dr. Hab. Eng., Prof. at the Institute
acted as:
– Chairman of the Technical Working Group for
Production and Processing of Iron and Steel,
The Ministry of Environment
■ Adjuncts in the Department of Primary Processes,
Janusz Stecko Dr. Eng., assistant Mariusz Borecki,
Msc.Eng and Wacław Wittchen, Eng. acted as:
– Ordinary members of the Polish Association of
Measurements, Automation and Robotics POLSPAR (committee: Infrared Thermography and
Thermometry)
■ Adjunct in Department of Investigations of Properties and Structure of Materials, Krzysztof
Radwański, Dr. Eng. acted as:
– Member of WG6 Working Group „Energy” of
European Steel Technology Platform (ESTEP)
■ Adjunct in Department of Manufacturing Technology and Application of Products, Józef Gawor, Dr.
Eng. acted as:
– Member of Technical Committee no. 127 for
Metallurgical Raw Materials and Steel of the
Polish Normalization Committee, Metallurgical
and Mining Group
■ Assistant in the Department of Analytical Chemistry, Michał Kubecki, MSc. Eng. acted as:
– Member of the Technical Committee no. 29 for
Chemical Analyses of Ores, Concentrates and
Metals
Moreover, two of the Institute’s employees, as evaluators of the European Commission, took part in the
process of assessment of the proposals of projects
submitted for financing from the resources of the Research Fund for Coal and Steel (RFCS).
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5. UPOWSZECHNIANIE
I POPULARYZACJA WYNIKÓW
DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU
Pracownicy Instytutu upowszechniają i popularyzują
wyniki prowadzonych badań w formie monografii,
artykułów w czasopismach naukowych, referatów na
konferencjach, wystąpień na seminariach naukowych
Instytutu, a także w formie aktywnego uczestnictwa
w konferencjach naukowych. Uczestniczą również
w organizowaniu takich konferencji.
W 2013 roku pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu opublikowali (lub byli współautorami) 13 prac w periodykach z tzw. listy filadelfijskiej, 9 monografii lub rozdziałów w opracowaniach
monograficznych i 45 artykułów w recenzowanych
czasopismach. Ponadto wygłosili 23 referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych, wzięli udział
w 27 konferencjach i seminariach na terenie kraju
i całego świata, a także byli współorganizatorami
jednej konferencji międzynarodowej.
Stosowne zestawienie zostało przedstawione w Załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.
W Instytucie prowadzone są seminaria naukowe,
w których uczestniczą pracownicy Instytutu, a czasem także zaproszeni goście zewnętrzni. Na seminariach tych prezentowane są i dyskutowane wyniki
bieżących prac badawczych prowadzonych w Instytucie. W roku 2013 odbyło się 7 takich seminariów.
Przedstawione na nich prezentacje wymienione są
w Załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

5. DISSEMINATION AND
POPULARIZATION OF THE
RESULTS OF INSTITUTE’S
ACTIVITY
Employees of the Institute disseminate and popularize the results of the conducted research in form of
monographs, articles in scientific journals, speeches
at the conferences or during scientific seminars organized by the Institute and in form of active participation in scientific conferences and organization of
such events.
In 2013, scientific and research and technical employees of the Institute published (ore were co-authors) of 13 works in journals of the so called ”Philadeplhia listing”, 9 monographs or chapters in
monographies and 45 articles in reviewed papers.
Moreover they have delivered 23 papers (speeches)
during domestic and international confrences, they
participated in 27 domestic and international conferences and seminars, as well as co-hosted one international conference.
Proper listing is presented in the Enclosure No. 2 to
this Report.
The Institute holds scientific seminars, the participants
of which are Institute’s employees and sometimes external guests. During these seminars, results of research
conducted in the Institute are presented and discussed.
Seven such seminars took place in 2013. Presentations
delivered during the said seminars are contained in the
Enclosure no. 2 to the present Report.

6. DZIAŁALNOŚĆ WYNALAZCZA

6. INVENTIONS

Wyniki niektórych badań prowadzonych przez Instytut stanowią nowość w sensie patentowym.
Poniżej przedstawiono wykaz chronionych aktualnie
prawem wynalazków i wzorów użytkowych, których
właścicielem jest Instytut.

Results of some research conducted by the Institute
constitute novelties in the meaning of patent definition.
The listing below presents patents presently protected by the law, the owner of which is the Institute.

Wynalazki:

Inventions:

Numer ■ Number

Tytuł ■ Title

190411

Sposób umacniania cieplnego główki szyn i kształtowników iglicowych ■ Method of
thermal hardening of rail head and needle sections

194453

Sposób nawęglania kąpieli metalowej ■ Method of metal bath carburizing

196008

Sposób spieniania żużla i instalacja do stosowania sposobu spieniania żużla ■ Method
of slag foaming and unit for slag foaming method application
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Numer ■ Number

Tytuł ■ Title

196191

Sposób przygotowania mieszanki pyłów poszlifierskich, miału węglowego i/lub koksiku do utylizacji w procesie wielkopiecowym ■ Method of preparation of the mix composed of: post-grinding dust, fine coal and/or coke breeze, to be used in blast furnace
process

207235

Sposób docieplania ciekłej stali w nadstawce wlewnicy i/lub w kadzi pośredniej urządzenia do ciągłego odlewania stali oraz pokrywa do tego celu ■ Method of liquid steel
insulation in mould hot top and/or tundish of the continuous caster and special cover to
be used for this purpose

206639

Sposób obróbki szlamów poszlifierskich ■ Method of post-grinding sludges processing

207950

Zasypka do krystalizatorów ■ Mould powder

211387

Sposób nawęglania kąpieli metalowej ■ Method of metal Bath carburizing

211772

Sposób obniżania skłonności do pękania powierzchniowego stalowych wlewków ciągłych ■ Method of concast slabs surface crack sensitivity reduction

Wzory użytkowe:

Utility models:

Numer

Nazwa ■ Name

63776

Naczynie do pomiaru szybkości topnienia odlewniczych zasypek proszkowych ■
Vessel for measurement of pulverized casting powders melting rate

63777

Naczynie do pomiaru szybkości topnienia odlewniczych zasypek granulowanych ■
Vessel for measurement of granulated casting powder melting rate

Aktualnie Instytut oczekuje na decyzję Urzędu Patentowego w sprawie poniższych zgłoszeń patentowych:

At present, the Institute is awaiting decision of the
Patent Office concerning the following patent applications:
Tytuł ■ Title

Numer
P.389470

Walcarka uniwersalna czterowalcowa ■ Universal four-high mill

P.394037

Stal bainityczno-austenityczna i sposób wytwarzania z tej stali blach metodą obróbki
zintegrowanej z walcowaniem na gorąco ■ Bainitic-austenitic steel and methods of
plates manufacturing of the said steel by means of integrated working with hot rolling

P.396431

Sposób obróbki cieplnej stali bainityczno-austenitycznej ■ Heat treatment methods of
bainitic and austenitic steel

P.396611

Sposób kształtowania metalowych korpusów silników rakietowych i stal wysokostopowa do wytwarzania korpusów silników rakietowych ■ The manner of shaping
metal bodies of rocket engines and high alloy steel for manufacturing of rocket engine
bodies

P.399331

Kształtka kierunkowa ■ Profiles

P.400358

Sposób otrzymywania ultrawytrzymałej stali umacnianej wydzieleniowo ■ The manner of obtaining of ultra-high strength precipitation hardened steel

P.401621

Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej stali umacnianej wydzieleniowo ■ The manner
of short-term heat treatment of precipitation hardened steel
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7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

7. PRIZES AND HONOURS

W 2013 r. Instytut uzyskał następujące nagrody i wyróżnienia:
■ Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
projekt pod nazwą: „Nowa metoda poprawy trwałości eksploatacyjnej szyn normalnotorowych”. na
Giełdzie Wynalazków – XX Giełda Wynalazków
Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości. Celem wystawy była promocja polskich
wynalazków i innowacji nagrodzonych w 2012 r.
na arenie międzynarodowej.

In 2013 the Institute was awarded with the following
■ Diploma of the Minister of Science and Higher
Education for the project entitled: ”New method
for improvement of the lifecycle of normal gauge
rails” during Invention Fair – 20th Fair of Inventions awarded during the World’s Fairs of Invention. The exhibition was aimed at promotion of Polish innovations which were granted international
awards in 2012.

8. ROZWÓJ INSTYTUTU

8. DEVELOPMENT OF THE
INSTITUTE

W roku 2013 nadal intensywnie inwestowano w unowocześnianie Instytutu. Jak widać z zestawienia
przedsięwzięć inwestycyjnych, przedstawionego
w rozdz. 1.8, kontynuowano prace budowlane mające na celu umożliwienie przeniesienia laboratoriów
Instytutu z budynku L do budynku T. Zaadaptowano i zmodernizowano pomieszczenia na pierwszym
piętrze budynku T, co pozwoliło na ostateczne wyprowadzenie Zakładu BL z budynku L i poszerzenie
bazy lokalowej rozwijającego się Zakładu BE.

In 2013, numerous investment were made in modernization of the Institute. As it is presented in the listing
of investment projects, presented in Chapter 1.8, construction works aimed at facilitating of the transfer
of the Institute’s Laboratories from L building to T
building were continued. Rooms on the first floor of
T building were revamped, which allowed finally to
transfer BL Department from L building and extend
the spacing of the developing BE Department.

Budynek T po adaptacji ■ T building following revamping

W zakresie inwestycji aparaturowych, zakończono budowę nowoczesnego systemu badań pełzania
w Zakładzie BE, uzupełniając go o nowe maszyny
wielopróbkowe oraz kontynuowano modernizację
i rozwój bazy aparaturowej Zakładu Badań Procesów Surowcowych.
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As far as investment in scope of apparatus is concerned, construction of modern system for creep tests
has been completed in BE Department, the system
was extended with new multi-sample equipment;
modernization and development of equipment stock
of Primary Process Department was continued.
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Zmodernizowany układ spiekania ■
Modernized sintering system

Wielopróbkowe maszyny do prób pełzania ■
Multi-sample machinery for creep tests

Mieszarka rud i komponentów ■
Ore and component mixer

Zrealizowano również ważne przedsięwzięcie
w obszarze administracyjnym, dokonując zakupu
i instalacji nowoczesnego zintegrowanego systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie
w obszarach: planowania, kosztów, finansów i kadr.
System ten zastąpił stosowany poprzednio system
finansowo-księgowy oraz umożliwił pełną integrację systemu rozliczania czasu pracy i płac z systemem ewidencji kosztów. System usprawnia pracę
administracji Instytutu oraz stwarza zupełnie nowe
możliwości kontroli i zarządzania kosztami.
W szczególności usprawni on realizowany od kilku
lat w Instytucie proces obniżania narzutu kosztów
pośrednich poprzez zwiększenie zakresu ewidencji kosztów bezpośrednich (włączenie amortyzacji,
mediów, kosztów urlopów i innych) oraz poprawy
identyfikacji źródeł powstawania kosztów pośrednich (koszty zakładowe vs. koszty ogólne).
Dalszy rozwój Instytutu musi uwzględniać jego
aktualną sytuację finansową.

Moreover, an important project was completed in
the administration area, consisting in purchase and
implementation of advanced integrated computer
system for support of Management in areas such as:
planning, cost, finance and HR. The said system replaced the previously used financial and accounting
system and facilitated full integration of time management and payroll system with cost record system. The system improves work of administration
staff of the institute and provides for new possibilities of cost control and management.
In particular it will rationalize the process realized
in the Institute for the last years of reducing overheads surcharge by increase in the scope of direct
cost record (including the depreciation, utilities,
cost of holidays and other) as well as improvement
in identification of the sources of overheads generation (facility cost vs. overhead cost).
Further development of the Institute shall take into
consideration its present financial standing.
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Przy ograniczonej możliwości pozyskiwania środków publicznych na finasowanie działalności badawczej Instytutu i wynikającym stąd określonym poziomie przychodów Instytutu, należy – nie rezygnując
z wysiłków na rzecz pozyskiwania przychodów –
kontynuować działania mające na celu racjonalizację
kosztów.
W świetle powyższego, na jakiś czas zrezygnować
trzeba będzie z przyjętych dwa lata temu zamierzeń
strategicznych przewidujących wzrost zatrudnienia
w zakładach badawczych. Jeden z celów jakim zamierzenia te miały służyć, a mianowicie obniżenie
narzutu kosztów pośrednich (poprzez wzrost kosztów robocizny bezpośredniej), będzie musiał zostać osiągnięty innymi sposobami. Należą do nich,
opisane powyżej zmiany w ewidencji kosztów oraz
ograniczenie zatrudnienia w obszarze administracyjno-technicznym. To ostatnie zmniejszono już w roku
2013 o blisko 8%.
Ważnym sposobem racjonalizacji kosztów jest dalsza
szybka realizacja programu inwestycji budowlanych.
Pomimo tego, że realizując inwestycje Instytut ponosi wydatki, to w układzie kosztowym przyjmują one
postać – rozłożonej na długie lata – amortyzacji. Natomiast osiągane dzięki inwestycjom obniżenie kosztów eksploatacyjnych pozwala w efekcie osiągnąć
efekt dodatni. Największy efekt zostanie osiągnięty
po roku 2014, kiedy to, po zakończeniu prac modernizacyjno-adaptacyjnych w budynku T i przyległych
halach, będzie można ostatecznie opuścić budynek L
i wyłączyć go z eksploatacji.
Ważne są również inwestycje rzeczowe dotyczące
aparatury i urządzeń badawczych, ponieważ poszerzają one możliwości badawcze Instytutu, co powinno się przekładać na wzrost przychodów. Należy
jednak uznać, że w tym obszarze Instytut osiągnął,
z jednym wyjątkiem – Linii Półprzemysłowej Symulacji (LPS) procesów przemysłowych, stan bliski nasycenia. LPS nie osiągnęła jeszcze zakładanego stopnia rozwoju. Jednakże już na obecnym etapie jest ona
urządzeniem w pełni użytecznym, efektywnie wykorzystywanym w działalności badawczej. Nakłady
na jej dalszy rozwój muszą znajdować uzasadnienie
w postaci wiarygodnego zwrotu w przychodach.
Pomijając zagadnienie dalszego rozwoju LPS, duży
program inwestycyjny Instytutu powinien zostać zakończony w latach 2014–2015. Największe przedsięwzięcia jakie pozostały do realizacji to:
■ Adaptacja Hali V dla potrzeb Zakładu Chemii Analitycznej (zakończenie I kw. 2014 r.)
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With limited possibility of obtaining public funds for
financing of research activity of the Institute and resultant defined level of the Institute’s revenues, action aimed at Scott rationalization should be continued without resignation from efforts aimed at winning
revenues.
In view of the above, the Institute will have to give
up the strategic plans, adopted two years ago, envisaging increase in employment level in research departments. One of the goals of the said plans was to
reduce the surcharge of indirect cost (by increase in
the cost of direct labour), will have to be achieved
by means of other ways. These include the aforesaid
changes in cost reporting and reduction of employment in administration and technical area. The latter
was reduced by 8% in 2013.
An important method of cost rationalization is further quick realization of construction investments.
Despite the fact that the Institute incurs expenditure, from the cost perspective these are converted into
long term depreciation. On the other hand, reduction
in operating cost achieved owing to investments allows ultimately to generate positive result. The most
significant result will be achieved following the year
2014, when, following completion of modernization
and revamping works in T building, it will be possible ultimately to leave and shut down L building.
Material investments concerning research apparatus
and equipment are also important since they extend
research capacity of the Institute, which should be
reflected in increase of revenues. It should be however acknowledged that in this scope the Institute has
achieved, except for the Line for Semi Industrial Simulation of industrial processes, a level close to saturation. The line for semi-industrial simulation has not
yet achieved the assumed development level. Still at
the present stage it is a fully usable device, effectively used in research activity. Outlays on its further
development have to be justified with credible return
in revenues.
Except for further development of the Line for Semi
Industrial Simulation, large investment programme
should be completed in the years 2014–2015. Major
projects to be completed are the following :
■

■

Adaptation of Bay no. 5 for the needs of Analytical
Chemistry Department (completion 1st Q 2014)
Adaptation of rooms on the groundfloor of T building for the needs of Process Simulation Department (completion 3rd Q 2014)
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■

■

■

Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku T dla
potrzeb Zakładu Symulacji Procesów Technologicznych (zakończenie III kw. 2014 r.)
Budowa łącznika pomiędzy budynkami A i T (zakończenie III kw. 2014 r.)
Modernizacja ogrzewania Instytutu (zakończenie
III kw. 2015 r.).

■

■

Construction of connecting passageway between
buildings A and T (completion 3rd Q 2014)
Modernization of Institute’s heating (completion
3rd Q 2015).
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■

Załącznik nr 1

■

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH W ROKU 2013
1. Ważniejsze prace badawcze
i doradcze finansowane w formie zleceń
bezpośrednich
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Sintering pot tests and iron ores characterization,
ArcelorMittal Maizeieres Research & Development
One reference series of sintering pot tests consisting of minimum 10 trials with components mixture
specified and delivered by Contracting Authority,
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Development of new high-strenght complex-phases steels, Swiss Steel AG
Opracowanie składu chemicznego dwóch gatunków stali bainitycznych, gwarantujących uzyskanie właściwości mechanicznych i użytkowych
w stanie po naturalnym chłodzeniu porównywalnych do właściwości szyn ze stali perlitycznych
wytwarzanych z zastosowaniem metod obróbki
cieplnej, ArcelorMittal Poland S.A.
Badania naprężeń własnych w szynach tramwajowych po prostowaniu, ArcelorMittal Poland S.A.
Badania na misie spiekalniczej pod kątem oceny
emisji z procesu spiekania, przy różnym udziale odpadów, ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
w Dąbrowie Górniczej
Wykonanie nieniszczących badań materiałowych,
analiza i ocena stanu materiału oraz stanu elementów urządzeń ciśnieniowych pracujących w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, Rafako,
Zakład Armatury Chemar, Instytut Energetyki,
Pronovum
Ocena stanu przydatności do dalszej eksploatacji
materiałów wybranych elementów rurociągów parowych bloków nr 3 i 6 Elektrowni Kozienice po
długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania,
Enea Wytwarzanie S.A.
Opracowanie zweryfikowanej technologii wytwarzania korpusów silników marszowych z prętów
kutych ze stali maraging MS300, Bumar Amunicja
S.A.
Kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne
dla odlewnictwa metali, Pedmo S.A.

32

Appendix no. 1

LIST OF PROJECTS UNDER
EXECUTION IN 2013
1. Major research and consulting works
financed by direct orders
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Sintering pot tests and iron ores characterization,
ArcelorMittal Maizeieres Research & Development
One reference series of sintering pot tests consisting of minimum 10 trials with components
mixture specified and delivered by Contracting
Authority, ArcelorMittal Ostrava a.s.
Development of new high-strength complexphases steels, Swiss Steel AG
Development of chemical composition of two
grades of bainitic steel grades which guarantee
obtaining mechanical and functional properties
following natural cooling compared to properties
of rails of pearlitic steel manufactures with application of heat treatment methods, ArcelorMittal
Poland S.A.
Tests of internal stresses in tram rails following
straightening, ArcelorMittal Poland S.A.
Tests on sinter pan – assesment of the emission
from sintering process with various share of waste,
ArcelorMittal Poland S.A. Unit in Dąbrowa Górnicza
Non-destructive material tests, analysis and assesment of the condition of materials and components
of pressure equipment operating in the facilities indicated by the Ordering Party, Rafako, Zakład Armatury Chemar, Instytut Energetyki, Pronovum
Assessment of the state and suitability for further
use of the materials of selected components of steam pipelines of units no.3 and no.6 of Kozienice
Power Plant following long exploitation in creep
conditions, Enea Wytwarzanie S.A.
Development of verified production technology
of sustainer rocket engine cases of forged bars of
MS300 maraging steel, Bumar Amunicja S.A.
Compact refining and insulating materials for metal foundry, Pedmo S.A.
Conducting complementary tests in experimental
shaft furnace for rock lava melting, Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
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■

■

■

■

■

■

■

■

■

Wykonanie badań uzupełniające w doświadczalnym piecu szybowym do topienia lawy skalnej,
Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.
z o.o.
Badania i ocena produkcji nowego asortymentu
odlewów ze staliwa do zastosowań w niskich temperaturach, Pioma Odlewnia Sp. z o.o.
Opracowanie wytycznych i nadzór technologiczny przy realizacji prób przemysłowych wytapiania
stali odpornej na korozję z udziałem nowych nośników Ni i Mo, Cronimet PL Sp. z o.o.
Biznesplan uruchomienia produkcji drutów ciągnionych oraz linii technologicznej do wytwarzania krat ogrodzeniowych, Migapol Sp. z o.o.
Koszty dostosowania instalacji branży hutniczej
do wymogów najlepszych dostępnych technik wynikających z dyrektywy IPPC, Ministerstwo Środowiska
Wykonanie badań laboratoryjnych oraz prób półprzemysłowych dla wybranych kompleksowych
cykli przetwórstwa metali, Akademia GórniczoHutnicza
Badania powłokowych barier cieplnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczej skaningowej oraz
skaningowo-transmisyjnej mikroskopii elektronowej, Politechnika Śląska
Analiza i opracowanie wyników badań termowizyjnych żużla stalowniczego. Politechnika Łódzka
Analiza składu chemicznego metodami instrumentalnymi i klasycznymi oraz opracowanie i wytwarzanie wzorców składu chemicznego, różni zleceniodawcy

■

■

■

■

■

■

■

■

Tests and assesment of production of new sort of
cast steel castings to be used in low temperatures,
Pioma Odlewnia Sp. z o.o.
Development of guidelines and technological supervision during completion of industrial tests of
melting corrosion-resistant steel with share of new
Ni and Mo carriers, Cronimet PL Sp. z o.o.
Businessplan of launching production of drawn wires and technological line for fence grating production, Migapol Sp. z o.o.
Cost of adjustment of steel industry installations
to the requirements of Best Available Techniques
(BAT) stemming from IPPC directive, Ministry of
Environment.
Laboratory examinations and semi-industrial tests
for selected comprehensive cycles of metal processing, AGH University of Science and Technology
Tests of thermal barrier coatings with use of highresolution scanning as well as scanning and transmission electron microscopy, Silesian University
of Technology
Analysis and development of the results of thermovision examinations of steelmaking slag, Łodz
University of Technology
Analysis of chemical composition by means of various instrumental and classical methods, various
customers

2. Projekty celowe

2. Targeted projects

Projekty zakończone w roku 2013

Projects completed in 2013

PC 0123 Tytuł projektu: „Opracowanie technologii
i uruchomienie produkcji kształtownika
otwartego o ściance 0,6 mm z odpadów poprodukcyjnych walcowni blach cienkich”

PC 0123 Project title: ”Development of technology
and launch of production of open section
of wall thickness 0.6 mm from production
waste of thin plate rolling mill”

Kierownik: dr hab. Jerzy Wiedermann,
prof. nzw.

Manager: Jerzy Wiedermann, Dr. Hab.,
Prof. at the Institute

Okres realizacji badań stosowanych i prac
rozwojowych: 3.09.2012 – 31.10.2013

Period of applied research and development
works realization: 3.09.2012 – 31.10.2013

Praca wykonywana dla firmy Dar Stal Dariusz Zaława

Work completed in favour of the company
Dar Stal Dariusz Zaława
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3. Projekty rozwojowe, projekty
w ramach przedsięwzięcia IniTech
oraz INNOTECH, Program Badań
Stosowanych

3. Development projects and projects
under IniTech and INNOTECH
undertaking, Applied Research
Programme

Projekty rozwojowe

Development projects

Projekty zakończone w roku 2013

Projects completed in 2013

PR 0020 Budowa wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych i zastosowanie ich
w modelowaniu rozwoju gałęzi przemysłu,
w warunkach transformacji systemu w kierunku gospodarki opartej na wiedzy

PR 0020 Construction of multi-sector econometric
and environmental models, application
thereof in modelling development of industry branch in the conditions of system
transformation towards knowledge-based
economy
Manager: Marcin Miczka, Dr.
Completion period: 1.11.2010 – 31.10.2013
PR 0021 Assessment of behaviour and forecast of
long operations of new generation steels
for components of boilers exploited above
boundary temperature
Manager: Janusz Dobrzański, Dr. Hab.
Eng., Prof. at the Institute
Completion period: 1.11.2010 – 31.10.2013
Consortium leader: Instytut Metalurgii
Żelaza
PR 0022 Technological aspects of new generation
steel (AHSS) application for components
of car bodyworks
Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr.
Completion period: 1.11.2011 – 31.12.2013
Consortium leader: Wroclaw University of
Technology

Kierownik: dr Marcin Miczka
Okres realizacji: 1.11.2010 – 31.10.2013
PR 0021 Ocena zachowania się i prognoza długotrwałej pracy stali nowych generacji na
elementy kotłów eksploatowanych powyżej temperatury granicznej
Kierownik: dr hab. inż. Janusz Dobrzański,
prof. nzw.
Okres realizacji: 1.11.2010 – 31.10.2013
Lider konsorcjum: Instytut Metalurgii Żelaza
PR 0022 Technologiczne aspekty zastosowania nowej generacji stali (AHSS) na elementy
nadwozi samochodowych
Kierownik: prof.dr hab.Roman Kuziak
Okres realizacji: 1.11.2011 – 31.12.2013
Lider konsorcjum: Politechnika Wrocławska

IniTech

IniTech

Projekty zakończone w roku 2013

Projects completed in 2013

PI-0001 Tytuł projektu: „Technologia produkcji
wielkogabarytowych odkuwek ze stali ultraczystych dla przemysłu energetycznego”

PI-0001 Project title: ”Technology of manufacturing large dimension forgings of ultra-clean
steels for power engineering industry ”

Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
Okres realizacji: 05.2010 – 04.2013
Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI-0002 Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie
komputerowego systemu wspomagania
procesów spawania w konstrukcjach lotniczych”
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Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
Completion period: 05.2010 – 04.2013
Coordinator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI-0002 Project title: ”Development and implementation of computer system for support of
welding processes in aircraft structures”

Kierownik: dr inż. Władysław Zalecki

Manager: Władysław Zalecki, Dr. Eng.

Okres realizacji: 06.2010 – 03.2013

Completion period: 06.2010 – 03.2013
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Koordynator: Akademia Górniczo-Hutnicza

Coordinator: AGH University of Science
and Technology in Krakow

INNOTECH

INNOTECH

Projekty prowadzone w roku 2013, przewidziane
do zakończenia w latach następnych

Projects under execution in 2013, expected to be
completed in the successive years

PI-0003 Tytuł projektu: „Opracowanie nowoczesnej
konstrukcji modułu pancerza odpornego na
udarowe oddziaływanie strumienia kumulacyjnego i pocisków”
Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz
Okres realizacji: 07.2012 – 06.2015
Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI-0004 Tytuł projektu: „Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania magnetozwierciadeł dla precyzyjnych wyrobów z
dziedziny mechatroniki stosowanych w giroskopowych systemach naprowadzania
rakiet na cel”
Kierownik: dr inż. Jerzy Pogorzałek
Okres realizacji: 10.2012 – 09.2015
Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI-0005 Tytuł projektu: Uruchomienie kompleksowo monitorowanej produkcji wielkogabarytowych odkuwek dla przemysłu naftowego do eksploatacji w ekstremalnych
warunkach podmorskich
Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
Okres realizacji: 01.2013 – 02.2015
Koordynator: Akademia Górniczo-Hutnicza
PI-0006 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia
produkcji wlewków kuziennych o zróżnicowanej masie poprzez zastosowanie uniwersalnych zestawów odlewniczych
Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
Okres realizacji: 05.2013 – 04.2015
Koordynator: Instytut Odlewnictwa

PI-0003 Project title: ”Development of advanced
structure of the module of armour plate
resistant to impact of cumulative flux and
missiles”
Manager: Jarosław Marcisz Dr. Eng.
Completion period: 07.2012 – 06.2015
Coordinator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI-0004 Project title: ”Development of comprehensive technology of manufacturing magneto-mirrors for precise products in mechatronics used in gyroscope system of racquet
homing”
Manager: Jerzy Pogorzałek, Dr. Eng.
Completion period: 10.2012 – 09.2015
Coordinator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI-0005 Project title: Launch of comprehensively
monitored production of large size forgings
for petroleum industry to be used in extreme submarine conditions
Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
Completion period: 01.2013 – 02.2015
Koordynator: AGH University of Science
and Technology in Krakow
PI-0006 Project title: Innovative production technology of forging-grade ingots of variable
weight by application of universal casting
sets
Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
Completion period: 05.2013 – 04.2015
Coordinator: Institute of Foundry

Program Badań Stosowanych

Applied Research Programme

PB-0001 Tytuł projektu: „Badania odporności elementów nadwozia wykonanych ze stopów
magnezu na obciążenia dynamiczne”
Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
Okres realizacji: 01.2013 – 12.2015
Koordynator: Politechnika Wrocławska

PB-0001 Project title: ”Tests of resistance of bodywork components made of magnesium alloys to dynamic loads”
Manager Roman Kuziak, Prof. Dr.Hab.
Completion period: 01.2013 – 12.2015
Coordinator: Wrocław University of Technology
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PB-0002 Tytuł projektu: „Opracowanie zaawansowanej technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego”
Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
Okres realizacji: 01.2013 – 12.2015
Koordynator: Akademia Górniczo-Hutnicza
PB-0003 Tytuł projektu: „Opracowanie i przemysłowa weryfikacja energooszczędnej obróbki
termomechanicznej odkuwek matrycowych z zastosowaniem zaawansowanych
gatunków stali oraz innowacyjnych metod
sterowanego chłodzenia bezpośrednim po
kuciu na gorąco”
Kierownik: dr inż. Artur Żak
Okres realizacji: 10.2013 – 09.2016
Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PB-0004 Tytuł projektu: „Ocena wpływu termicznej
destrukcji mas formierskich z regeneratem
i komponentami organicznymi na jakość
odlewów ze stopów żelaza oraz na skład
generowanych gazów, ze szczególnym
uwzględnieniem związków z grupy BTEX
i WWA”
Kierownik: mgr inż. Michał Kubecki
Okres realizacji: 07.2013 – 12.2015
Koordynator: Akademia Górniczo-Hutnicza

PB-0002 Project title: ”Development of advanced
manufacturing technology of thin sheet for
laser cutting”
Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr.Hab.
Completion period: 01.2013 – 12.2015
Coordinator: AGH University of Science
and Technology in Krakow
PB-0003 Project title: ”Development and industrial
verification of energy-efficient thermomechanical treatment of matrix forgings with
application of advanced steel grades and
innovative methods of controlled cooling
applied directly after hot forging”
Manager: Artur Żak, Dr. Eng.
Completion period: 10.2013 – 09.2016
Coordinator: Instytut Metalurgii Żelaza
PB-0004 Project title: ”Assesment of the impact
of thermal destruction of moulding sands
with reclaim and organic components, on
quality of iron alloy castings and composition of generated gases, with particular
emphasis of BTEX and PAH group compounds”
Manager: Michał Kubecki, Msc. Eng.
Completion period: 07.2013 – 12.2015
Coordinator: AGH University of Science
and Technology in Krakow

4. Projekty badawcze – własne

4. Research projects – internal

Projekty zakończone w roku 2013

Projects completed in 2013

PW 0051 Tytuł projektu: „Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych
we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fal w zastosowaniu
do analizy składu chemicznego superstopów wieloskładnikowych”

PW 0051 Project title: Optimization of the methods
of correction of interelemental effects in
X-ray fluorescent spectrometry with wave
dispersion in application for analysis of
chemical composition of multi-component
alloys
Manager: Grażyna Stankiewicz, Dr.
Completion period: 5.05.2011 – 24.05.2013
PW 0052 Project title: Assessment of the structure
and impurities of metal alloys by means
of single Spark detection (SSD) in optical
emission spectrometry
Manager: Waldemar Spiewok, Dr. Eng
Completion period: 13.06.2011 – 12.06.2013

Kierownik: dr Grażyna Stankiewicz
Okres realizacji: 5.05.2011 – 24.05.2013
PW 0052 Tytuł projektu: „Ocena struktury i zanieczyszczeń stopów metali poprzez analizę
pojedynczych wyładowań (SSD – Single
Spark Detection) w emisyjnej spektrometrii optycznej”
Kierownik: dr inż. Waldemar Spiewok
Okres realizacji: 13.06.2011 – 12.06.2013
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PW 0053 Tytuł projektu: „Poprawa właściwości
technologicznych (tłoczności) blach metalowych poprzez kształtowanie odpowiedniej topografii powierzchni”
Kierownik: dr inż. Marek Burdek
Okres realizacji: 24.05.2011 – 23.11.2013
PW 0054 Tytuł projektu: „Opracowanie metodami
symulacji fizycznej i numerycznej charakterystyki przemian fazowych i strukturalnych zachodzących w stopach z układu
Fe-(0,1%C)-(1-8%Al) stanowiącego bazę
nowej grupy stali konstrukcyjnych”
Kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk
Okres realizacji: 24.05.2011 – 23.05.2013

PW 0053 Project title: Improvement of technological
properties (drawability) of metal plates by
shaping relevant surface topography
Manager: Marek Burdek, Dr. Eng.
Completion period: 24.05.2011 – 23.11.2013
PW 0054 Project title: Development by means of
physical and numerical simulation methods
of the characteristics of phase and structural transformations occurring in alloys of
Fe-(0,1%C)-(1-8%Al) arrangement constituting a basis for new group of structural
steels
Manager: Mariusz Adamczyk, MSc. Eng.
Completion period: 24.05.2011 – 23.05.2013

Projekty prowadzone w roku 2013, przewidziane
do zakończenia w latach następnych

Projects under execution in 2013, expected to be
completed in the successive years

PW 0055 Tytuł projektu: „Modelowanie trwałości
materiałów dla nowoczesnej energetyki na
podstawie prób pełzania”
Kierownik: dr inż. Adam Zieliński
Okres realizacji: 20.12.2011 – 19.12.2016

PW 0055 Project title: ”Modelling of the life of materials for advanced power engineering based on creep tests ”
Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
Completion period: 20.12.2011 – 19.12.2016

5. Projekty międzynarodowe i strukturalne

5. International and structural projects

Projekty międzynarodowe

International projects

Projekty zakończone w roku 2013

Projects completed in 2013

PE 0006 Tytuł projektu: Greening technical vocational education and training - sustainable
training module for the European steel industry (GT VET)
Kierownik: dr inż. Wojciech Szulc

PE 0006 Project title: Greening technical vocational
education and training - sustainable training module for the European steel industry (GT VET)
Manager: Wojciech Szulc, Dr. Eng.
Completion period: 1.01.2011 – 31.03.2013

Okres realizacji: 1.01.2011 – 31.03.2013

Projekty prowadzone w roku 2013, przewidziane
do zakończenia w latach następnych

Projects under execution in 2013, expected to be
completed in the successive years

PE 0007 Tytuł projektu: Property oriented design of
hard constituent hardness and morphology
in continuously annealed/galvanised DP
sheets
Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
Okres realizacji: 1.07.2011 – 31.12.2014
PE 0008 Tytuł projektu: Virtual strip rolling mill
Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
Okres realizacji: 1.07.2013 – 31.10.2016

PE 0007 Project title: Property oriented design of
hard constituent hardness and morphology
in continuously annealed/galvanised DP
sheets
Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
Completion period: 1.07.2011 – 31.12.2014
PE 0008 Project title: Virtual strip rolling mill
Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
Completion period: 1.07.2013 – 31.10.2016
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Projekt strukturalny

Structural projects

Projekty zakończone w roku 2013

Projects completed in 2013

PS 0001 Tytuł projektu: „Technologie wytwarzania
supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zastosowanie w pancerzach pasywnych i pasywnoreaktywnych”
Kierownik: dr hab. inż. Bogdan Garbarz,
prof. nzw.
Okres realizacji: 1.02.2009 – 31.06.2013

PS 0001 Project title: ”Technologies of manufacturing super-hard nanostructural materials
of iron alloys and application thereof in
passive and combined passive and reactive
armour plates”
Manager: Bogdan Garbarz, Dr. Hab. Eng.,
Prof. at the Institute
Completion period: 1.02.2009 – 31.06.2013

6. Projekty statutowe

6. Statutory projects

Projekty zakończone w roku 2013

Projects completed in 2013

S0 0835 Tytuł projektu: „Opracowanie podstaw
technologii obróbki cieplnej ultrawytrzymałej stali konstrukcyjnej w celu wytworzenia trójfazowej struktury nanokompozytowej o zwiększonej odporności na
pękanie w stosunku do poziomu osiąganego obecnie”

S0 0835 Project title: ”Development of the foundations of the technology of heat treatment of
ultra-high strength structural steel in order
to form three-phase nano-composite structure of improved resistance to cracking as
compared to the present resistance level”
Manager: Bogdan Garbarz, Dr. Hab. Eng.,
Prof. at the Institute
Completion period: 21.01.2013 – 25.10.2013
S0 0836 Project title: ”Application of unconventional short time and repeated ageing to increase ductility of high-strength precipitation
hardened steels”
Manager: Jarosław Marcisz Dr. Eng.
Completion period: 21.01.2013 – 30.08.2013
S0 0837 Project title: ”Material science foundations
of modified technology of manufacturing
shells of structural low alloy steel”
Manager: Marek Burdek, Dr. Eng.
Completion period: 16.01.2013 – 13.12.2013
S0 0838 Project title: ”Development of guidelines
for selection of chemical composition of
non-alloy steel and parameters of quenching directly after hot strain, resulting in
maximization of the effects of structural
and precipitation hardening with the requested resistance to cracking as well as fatigue resistance/strength”
Manager: Artur Żak, Dr. Eng
Completion period: 16.01.2013 – 15.09.2013
S0 0839 Project title: ”Development of the methodology of testing oxide layers on heat resistant nickel alloys with use of electron
microscopy”

Kierownik: dr hab. inż. Bogdan Garbarz,
prof. nzw.
Okres realizacji: 21.01.2013 – 25.10.2013
S0 0836 Tytuł projektu: „Zastosowanie niekonwencjonalnego starzenia krótkotrwałego i wielokrotnego do podwyższenia ciągliwości
wysokowytrzymałych stali umacnianych
wydzieleniowo”
Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz
Okres realizacji: 21.01.2013 – 30.08.2013
S0 0837 Tytuł projektu: „Podstawy materiałoznawcze zmodyfikowanej technologii wytwarzania korpusów ze stali konstrukcyjnej
niskostopowej”
Kierownik: dr inż. Marek Burdek
Okres realizacji: 16.01.2013 – 13.12.2013
S0 0838 Tytuł projektu: „Opracowanie wytycznych doboru składu chemicznego stali
niestopowych i parametrów hartowania
bezpośrednio po odkształceniu na gorąco
prowadzących do maksymalizacji efektów
umocnienia strukturalnego i wydzieleniowego przy wymaganej odporności na pękanie i zmęczenie”
Kierownik: dr inż. Artur Żak
Okres realizacji: 16.01.2013 – 15.09.2013
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S0 0839 Tytuł projektu: „Opracowanie metodyki
badań warstw tlenkowych na żarowytrzymałych stopach niklu z wykorzystaniem
mikroskopii elektronowej”
Kierownik: mgr inż. Radosław Swadźba
Okres realizacji: 2.01.2013 – 13.12.2013
S0 0840 Tytuł projektu: „Symulacja fizyczna i numeryczna wytwarzania odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego z uwzględnieniem
wpływu warunków kucia i chłodzenia na
postęp przemian fazowych”
Kierownik: mgr inż. Valery
Podvysots’kyy
Okres realizacji: 2.01.2013 – 10.12.2013
S0 0841 Tytuł projektu: „Badania ruchliwości granicy międzyfazowej podczas przemiany
perlitu w austenit z wykorzystaniem modelu opartego o metodę automatów komórkowych”
Kierownik: mgr inż. Jarosław Opara
Okres realizacji: 2.04.2013 – 16.12.2013
S0 0842 Tytuł projektu: „Wykorzystanie analizy
specjalnej widma rentgenowskiego chromu do oznaczania chromu (III) i chromu
(VI)”
Kierownik: dr Grażyna Stankiewicz
Okres realizacji: 2.01.2012 – 15.12.2012
S0 0843 Tytuł projektu: „Opracowanie procedury i walidacja metody oznaczania fosforu i krzemu w stali i żeliwie metodą OES
ICP”
Kierownik: mgr Piotr Knapik
Okres realizacji: 15.01.2013 – 15.07.2013
S0 0844 Tytuł projektu: „Rozszerzenie możliwości
badawczych w zakresie analizy chemicznej żeliw z wykorzystaniem szybkich technik instrumentalnych oraz materiałów odniesienia najnowszej generacji”
Kierownik: dr inż. Marta Kubiczek
Okres realizacji: 15.01.2013 – 30.06.2013
S0 0845 Tytuł projektu: „Opracowanie oferty usług
doradczych w zakresie stosowania zasad
ładu korporacyjnego”
Kierownik: dr Marcin Miczka
Okres realizacji: 15.01.2013 – 15.12.2013
S0 0846 Tytuł projektu: „Opracowanie technologii
wytwarzania katod do nanoszenia warstw
metodą rozpylania magnetronowego na
wielkoformatowe powierzchnie”
Kierownik: dr inż. Lech Bulkowski

Manager: Radosław Swadźba, Msc. Eng.
Completion period: 2.01.2013 – 13.12.2013
S0 0840 Project title: ”Physical and numerical simulation of manufacturing of forgings for
automotive industry with consideration of
the impact of the conditions of forging and
cooling on the progress of phase transformations”
Manager: Valery Podvysots’kyy, Msc. Eng.
Completion period: 2.01.2013 – 10.12.2013
S0 0841 Project title: ”Tests of mobility of interphase boundary during pearlite transition into
austenite with use of the model based on
the method of cellular automata”
Manager: Jarosław Opara, Msc. Eng.
Completion period: 2.04.2013 – 16.12.2013
S0 0842 Project title: ”Use of special analysis of
x-ray spectrum of chromium for determination of chromium (III) and chromium
(VI)”
Manager: Grażyna Stankiewicz, Dr.
Completion period: 2.01.2012 – 15.12.2012
S0 0843 Project title: ”Development of the procedure and validation of the method of determination of phosphorus and silicon in
steel and cast iron by means of OES ICP
method”
Manager: Piotr Knapik, Msc.
Completion period: 15.01.2013 – 15.07.2013
S0 0844 Project title: ”Extension of research capacities in scope of chemical analysis of cast
iron with use of fast instrumental methods
and reference materials of the latest generation ”
Manager: Marta Kubiczek, Dr. Eng.
Completion period: 15.01.2013 – 30.06.2013
S0 0845 Project title: ”Development of the offer of
consulting services in scope of corporate
governance application”
Manager: Marcin Miczka, Dr.
Completion period: 15.01.2013 – 15.12.2013
S0 0846 Project title: ”Development of manufacturing technology of cathodes for application
of layers by means of magnetron spraying
on large surfaces”
Manager: Lech Bulkowski, Dr. Eng.
Completion period: 1.02.2013 – 10.12.2013
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S0 0847

S0 0848

S0 0849

S0 0850

S0 0851

S0 0852

S0 0853

S0 0854
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Okres realizacji: 1.02.2013 – 10.12.2013
Tytuł projektu: „Badania nad technologią
wytapiania staliwa i stali austenitycznej,
wysokoazotowej w linii LPS, z przeznaczeniem na blachy wysokiej jakości dla
potrzeb budowy jednostek nawodnych”
Kierownik: mgr inż. Urszula Galisz
Okres realizacji: 1.02.2013 – 10.12.2013
Tytuł projektu: „Opracowanie dwuwariantowego technologicznego modelu stalowni
elektrycznej dla informatycznego systemu
ekspertowego”
Kierownik: mgr inż. Harald Kania
Okres realizacji: 21.01.2012 – 30.08.2013
Tytuł projektu: „Rozwój zaawansowanych
metod dyfrakcji rentgenowskiej w zastosowaniu do badań stali bainitycznych”
Kierownik: mgr inż. Zofia Kania
Okres realizacji: 1.02.2012 – 1.12.2012
Tytuł projektu: „Doskonalenie metodyki
badawczej związanej z identyfikacją nanowydzieleń przy użyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjnego”
Kierownik: dr inż. Piotr Skupień
Okres realizacji: 2.01.2013 – 30.06.2013
Tytuł projektu: „Czasowa wytrzymałość
na pełzanie materiału obwodowych złączy
spawanych elementów krytycznych kotłów
z niskostopowych stali po długotrwałej
eksploatacji poza obliczeniowym czasem
pracy”
Kierownik: dr inż. Maria Dziuba-Kałuża
Okres realizacji: 1.02.2013 – 20.12.2013
Tytuł projektu: „Odporność na pełzanie stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po długotrwałej
eksploatacji odpowiadającej obliczeniowemu czasowi pracy”
Kierownik: mgr inż. Rafał Sikora
Okres realizacji: 1.02.2013 – 20.12.2013
Tytuł projektu: „Określenie parametrów
fizycznych wybranych surowców metalonośnych i energetycznych niezbędnych
do modelowania numerycznego procesów
metalurgicznych – budowa bazy danych”
Kierownik: dr inż. Janusz Stecko
Okres realizacji: 1.02.2013 – 6.12.2013
Tytuł projektu: „Opracowanie metodyki
oznaczania tlenu, azotu oraz wodoru w ty-

S0 0847 Project title: ”Research on the technology
of cast steel and high nitrogen austenitic
steel melting in the line for semi industrial
simulation, to be used for high quality sheets for water units”
Manager: Urszula Galisz, Msc. Eng.
Completion period: 1.02.2013 – 10.12.2013
S0 0848 Project title: ”Development of (2)optional
technological model of electric steel plant
for expert IT system”
Manager: Harald Kania, Msc. Eng.
Completion period: 21.01.2012 – 30.08.2013
S0 0849 Project title: ”Development of advanced
methods of x-ray diffraction to be applied
in examinations of bainitic steels”
Manager: Zofia Kania, Msc. Eng.
Completion period: 1.02.2012 – 1.12.2012
S0 0850 Project title: ”Improvement of research
methodology related to identification of
nano-precipitates with use of high resolution transmission electron microscope”
Manager: Piotr Skupień, Dr. Eng.
Completion period: 2.01.2013 – 30.06.2013
S0 0851 Project title: ”Temporary creep resistance
of the material of circumferential welded
joints of critical elements of boilers of low
alloy steel following long term operations
beyond nominal work time”
Manager: Maria Dziuba-Kałuża, Dr. Eng.
Completion period: 1.02.2013 – 20.12.2013
S0 0852 Project title: ”Creep resistance of X10CrMoVNb9-1 (P91) steel following long
term operations reflecting the nominal
work time”
Manager: Rafał Sikora, Msc. Eng.
Completion period: 1.02.2013 – 20.12.2013
S0 0853 Project title: ”Determination of physical
parameters of selected metaliferrous and
power engineering materials required in
numerical modeling of metallurgical processes – database development ”
Manager: Janusz Stecko, Dr. Eng.
Completion period: 1.02.2013 – 6.12.2013
S0 0854 Project title: ”Development of the methodology of determination of oxygen, nitrogen and hydrogen in titanium and its alloys
by means of high temperature extraction”
Manager: Michał Kubecki, Msc. Eng
Completion period: 1.04.2013 – 6.11.2013
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S0 0855

S0 0856

S0 0857

S0 0858

S0 0859

S0 0860

S0 0862

tanie i jego stopach techniką ekstrakcji wysokotemperaturowej”
Kierownik: mgr inż. Michał Kubecki
Okres realizacji: 1.04.2013 – 6.11.2013
Tytuł projektu: „Dostosowanie Laboratorium Analiz Chemicznych do analizy
biomasy wykorzystywanej w polskich
elektrowniach i popiołów powstających ze
spalania biomasy”
Kierownik: mgr inż. Edyta Klima
Okres realizacji: 4.04.2013 – 30.11.2013
Tytuł projektu: „Ilościowa analiza tekstur
w zastosowaniu do opisu ewolucji tekstury w niskowęglowych stalach typu maraging”
Kierownik: dr inż. Hanna Krztoń
Okres realizacji: 15.03.2013 – 2.12.2013
Tytuł projektu: „Wykorzystanie zaawansowanych metod badań strukturalnych do
rozwoju nowoczesnych dyskretnych modeli mikrostruktury bazujących na idei cyfrowej reprezentacji materiału”
Kierownik: dr inż. Krzysztof Radwański
Okres realizacji: 1.04.2013 – 15.11.2013
Tytuł projektu: „Doskonalenie systemu zarządzania jakością wg PN-EN 17025 w Instytucie Metalurgii Żelaza”
Kierownik: dr hab. Jerzy Wiedermann,
prof. nzw.
Okres realizacji: 15.03.2013 – 15.12.2013
Tytuł projektu: „Rozwój metody symulacji
fizycznej procesów walcowania wyrobów
długich ze stali bainitycznych”
Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
Okres realizacji: 1.04.2013 – 15.12.2013
Tytuł projektu: „Opracowanie charakterystyk technologicznych nowych gatunków
stali na wyroby specjalne niezbędnych do
poprawy efektywności stosowanych obecnie procesów technologicznych”
Kierownik: dr inż. Jerzy Stępień
Okres realizacji: 25.03.2013 – 10.12.2013
Tytuł projektu: „Numeryczna i fizyczna
analiza procesów wydzieleniowych, dyfuzyjnych i przemian fazowych w ultrawytrzymałych stalach bainitycznych i maraging”
Kierownik: dr inż. Barbara NiżnikHarańczyk
Okres realizacji: 25.03.2013 – 20.10.2013

S0 0855 Project title: ”Adjustment of Chemical
Analyses Laboratory to analysis of biomass
used in the Polish power plants and ashes
generated during biomass combustion”
Manager: Edyta Klima, Msc. Eng.
Completion period: 4.04.2013 – 30.11.2013
S0 0856 Project title: ”Quantitative analysis of textures to be applied in description of texture evolution in low carbon maraging
steels”
Manager: Hanna Krztoń, Dr. Eng.
Completion period: 15.03.2013 – 2.12.2013
S0 0857 Project title: ”Use of advanced methods of
structural examinations in development of
advanced discrete models of microstructure based on the idea of digital representation of material”
Manager: Krzysztof Radwański, Dr. Eng.
Completion period: 1.04.2013 – 15.11.2013
S0 0858 Project title: ”Improvement of Quality Management System as per PN-EN 17025 at
the Instytut Metalurgii Żelaza”
Manager: Jerzy Wiedermann, Dr. Hab.,
Prof. at the Institute
Completion period: 15.03.2013 – 15.12.2013
S0 0859 Project title: ”Development of the method
of physical simulation of rolling processes
of long products of bainitic steels”
Manager: Roman Kuziak Prof. Dr. Hab.
Completion period: 1.04.2013 – 15.12.2013
S0 0860 Project title: ”Development of technological descriptions of new grades of steel for
special products, required for improvement
of effectiveness of presently used technological processes”
Manager: Jerzy Stępień, Dr. Eng.
Completion period: 25.03.2013 – 10.12.2013
S0 0862 Project title: ”Numerical and physical analysis of the processes of precipitation, diffussion and phase transformations in ultrahigh strong bainitic and maraging steels”
Manager: Barbara Niżnik-Harańczyk, Dr.
Eng.
Completion period: 25.03.2013 – 20.10.2013
S0 0863 Project title: ”Analysis and assessment of
labour market in Silesian Province”
Manager: Marcin Miczka, Dr.
Completion period: 1.06.2013 – 30.10.2013
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S0 0863 Tytuł projektu: „Analiza i ocena rynku pracy województwa śląskiego”
Kierownik: dr Marcin Miczka
Okres realizacji: 1.06.2013 – 30.10.2013
S0 0864 Tytuł projektu: „Identyfikacja żelazonośnych niezagospodarowanych dotąd produktów ubocznych krajowego przemysłu
i określenie sposobu odzysku żelaza”
Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
Okres realizacji: 25.03.2013 – 12.12.2013
S0 0865 Tytuł projektu: „Opracowanie raportu dotyczącego termowizji w badaniach jakościowych i ilościowych obiektów przemysłowych”
Kierownik: inż. Wacław Wittchen
Okres realizacji: 25.03.2013 – 30.10.2013
S0 0866 Tytuł projektu: „Ocena możliwości budowy laboratoryjnego pieca szybowego i/lub
łukowego do badań utylizacji odpadów”
Kierownik: dr hab. inż. Marian Niesler,
prof. nzw.
Okres realizacji: 25.03.2013 – 06.12.2013
S0 0867 Tytuł projektu: „Uwarunkowania recyklingu złomu drutu stalowego ze zużytych
opon samochodowych”
Kierownik: mgr inż. Ireneusz Szypuła
Okres realizacji: 25.03.2013 – 15.10.2013
S0 0869 Tytuł projektu: „Zbadanie możliwości poprawy właściwości plastycznych niskowęglowych stali typu C-Mn-Al-Si po obróbce
cieplno-plastycznej w wyniku przemiany
fazowej austenitu indukowanej odkształceniem plastycznym na zimno”
Kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk
Okres realizacji: 20.05.2013 – 30.09.2013
S0 0870 Tytuł projektu: „Utrzymanie gotowości do
badań modułu B linii do półprzemysłowej
symulacji procesów wytwarzania stopów i
wyrobów metalowych – specjalnego urządzenia badawczego”
Kierownik: dr inż. Dariusz Woźniak
Okres realizacji: 1.01.2013 – 31.12.2013

S0 0864 Project title: ”Identification of ironbearing
by-products of domestic industry which
have not been managed till date and defining the manner of iron recovery”

Projekty prowadzone w roku 2013, przewidziane
do zakończenia w roku 2014

Projects under execution in 2013, expected to be
completed in 2014

S0 0861 Tytuł projektu: „Opracowanie technologii
walcowania na gorąco i obróbki cieplnoplastycznej eksperymentalnej stali austenitycznej i stopu Ni-Cr z zastosowaniem
metody symulacji półprzemysłowej”

S0 0861 Project title: ”Development of hot rolling
and thermo-mechanical treatment of experimental austenitic steel and Ni-Cr alloy
with use of semi-industrial simulation method”
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Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
Completion period: 25.03.2013 – 12.12.2013
S0 0865 Project title: ”Development of the report
concerning thermovision in qualitative and
quantitative examinations of industrial facilities”
Manager: Wacław Wittchen, Eng.
Completion period: 25.03.2013 – 30.10.2013
S0 0866 Project title: ”Assessment of the possibility of construction of laboratory shaft and/
or arch furnace for examinations of waste
utilization”
Manager: Marian Niesler, Dr. Hab. Eng.,
Prof. at the Institute
Completion period: 25.03.2013 – 6.12.2013
S0 0867 Project title: ”Conditions of steel wire scrap
recycling from used car tyres””
Manager: Ireneusz Szypuła, Msc. Eng.
Completion period: 25.03.2013 – 15.10.2013
S0 0869 Project title: ”Examining the possibility
of improvement of plastic properties of
low carbon C-Mn-Al-Si steels following
thermo-mechanical treatment as a result of
phase transformation of austenite induced
by cold plastic strain”
Manager: Mariusz Adamczyk, Msc. Eng.
Completion period: 20.05.2013 – 30.09.2013
S0 0870 Project title: ”Maintenance of readiness for
research of B module of the line for semiindustrial simulation of alloy and metal
product manufacturing – special research
equipment”
Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Eng.
Completion period: 1.01.2013 – 31.12.2013
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Kierownik: dr inż. Dariusz Woźniak
Okres realizacji: 25.03.2013 – 28.02.2014
S0 0868 Tytuł projektu: „Odporność na pełzanie
stali T321H w stanie wyjściowym i po eksploatacji”
Kierownik: mgr inż. Hanna Purzyńska
Okres realizacji: 1.04.2013 – 30.03.2014

Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Eng.
Completion period: 25.03.2013 – 28.02.2014
S0 0868 Project title: ”Creep resistance of T321H
steel in initial state and following exploitation”
Manager: Hanna Purzyńska, Msc. Eng.
Completion period: 1.04.2013 – 30.03.2014

7. Projekty finansowane z Funduszu
Badań Własnych

7. Projects financed by Own Research
Fund

Projekty zakończone w roku 2013

Projects completed in 2013

SW 0033 Tytuł projektu: „Rozwój i zabezpieczenie
jakości klasycznych i instrumentalnych
metod badań składu chemicznego w Zakładzie Chemii Analitycznej”
Kierownik: dr Grażyna Stankiewicz
Okres realizacji: 20.05.2013 – 15.12.2013
SW 0035 Tytuł projektu: „Badania zmian zawartości
węgla w składnikach strukturalnych stali
wielofazowych metodą EELS”
Kierownik: dr inż. Piotr Skupień
Okres realizacji: 1.05.2013 – 15.12.2013
SW 0039 Tytuł projektu: „Eksperymentalna identyfikacja czynników decydująco oddziaływujących na udarność odlewów ze staliwa
stopowego G18NiMoCr3-6 zawierającego
mikrododatki V, Ti i/lub Nb”
Kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk
Okres realizacji: 20.09.2013 – 20.12.2013
SW 0043 Tytuł projektu: „Analiza i prognozowanie
indeksu zatrudnienia oraz indeksu produkcji przemysłowej w działaniach polskiego
przemysłu”
Kierownik: dr Marcin Miczka
Okres realizacji: 1.10.2013 – 30.12.2013

SW 0033 Project title: ”Development and ensurance of quality of classical and instumental
methods of chemical composition examinations at Department of Analytical Chemistry”
Manager: Grażyna Stankiewicz, Dr.
Completion period: 20.05.2013 – 15.12.2013
SW 0035 Project title: ”Examinations of changes in
the content of carbon in structural components of multi phase steels by means of
EELS method”
Manager: Piotr Skupień, Dr. Eng.
Completion period: 1.05.2013 – 15.12.2013
SW 0039 Project title: ”Experimental identification
of the factors of decisive influence on impact resistance of castings of alloy cast steel G18NiMoCr3-6 containing microadditives V, Ti and/or Nb”
Manager: Mariusz Adamczyk, Msc. Eng.
Completion period: 20.09.2013 – 20.12.2013
SW 0043 Project title: ”Analysis and forecasting of
employment index as well as industrial
production index in activities of the Polish
industry ”
Manager: Marcin Miczka, Dr.
Completion period: 1.10.2013 – 30.12.2013

Projekty prowadzone w roku 2013, przewidziane
do zakończenia w roku 2014

Projects under execution in 2013, expected to be
completed in 2014

SW 0034 Tytuł projektu: „Racjonalne wykorzystanie
odpadów organicznych w procesach metalurgicznych – ocena możliwości wykorzystania
biomasy w procesie spiekania rud żelaza”
Kierownik: dr inż. Patrycja OstrowskaPopielska
Okres realizacji: 6.05.2013 – 28.02.2014
SW 0036 Tytuł projektu: „Badania właściwości użytkowych niskostopowych stali typu Cr-Mo-V

SW 0034 Project title: ”Rational use of organic waste
in metallurgical processes – assessment of
the possibility of using biomass in the process of iron ore sintering process”
Manager: Patrycja Ostrowska-Popielska,
Dr. Eng.
Completion period: 6.05.2013 – 28.02.2014
SW 0036 Project title: ”Tests of functional properties
of low-alloy Cr-Mo-V steel samples taken
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pobranych z wirników turbin parowych po
eksploatacji w czasie znacznie przekraczającym obliczeniowy czas eksploatacji”
Kierownik: dr hab. inż. Janusz Dobrzański,
prof. nzw.
Okres realizacji: 2.09.2013 – 30.04.2014
SW 0037 Tytuł projektu: „Opracowanie rozwiązania
konstrukcyjnego uchwytów ekstensometrów oraz postaci geometrycznej próbek do
wysokotemperaturowych badań pełzania
z pomiarem wydłużenia w czasie próby”
Kierownik: dr hab. inż. Janusz Dobrzański,
prof. nzw.
Okres realizacji: 2.09.2013 – 30.04.2014
SW 0038 Tytuł projektu: „Badania składu mineralnego ubocznych produktów spalania biomasy za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej
i mikroskopii skaningowej”
Kierownik: dr Hanna Krztoń
Okres realizacji: 15.09.2013 – 15.02.2014
SW 0040 Tytuł projektu: „Ocena możliwości wykorzystania biomasy w procesie stalowniczym. Cz. I”
Kierownik: dr inż. Piotr Różański
Okres realizacji: 16.09.2013 – 30.01.2014
SW 0041 Tytuł projektu: „Opracowanie metalurgicznych podstaw procesu wytwarzania stali
o średniej zawartości manganu z efektem
TRIP i TWIP z uwzględnieniem wszystkich etapów wytwarzania”
Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
Okres realizacji: 15.09.2013 – 20.02.2014
SW 0042 Tytuł projektu: „Hybrydowa technologia wytwarzania szyn normalnotorowych
o podwyższonych właściwościach użytkowych uwzględniająca przyszłościowe trendy w rozwoju transportu kolejowego”
Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
Okres realizacji: 15.09.2013 – 20.02.2014
SW 0044 Tytuł projektu: „Ocena możliwości wytwarzania w warunkach IMŻ stopów doświadczalnych na bazie wysokotopliwych składników. Cz. I”
Kierownik: dr inż. Mariusz Borecki
Okres realizacji: 16.09.2013 – 31.01.2014
SW 0045 Tytuł projektu: „Badania nad rozwojem
stali bainitycznych do zastosowań w przemyśle energetycznym”
Kierownik: dr inż. Krzysztof Radwański
Okres realizacji: 15.09.2013 – 30.06.2014
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from impellers of steam turbines following
exploitation during time exceeding nominal work time”
Manager: Janusz Dobrzański, Dr. Hab.
Eng., Prof. at the Institute
Completion period: 2.09.2013 – 30.04.2014
SW 0037 Project title: ”Development of structural
solutions of extensometers’ handles as well
as geometrical form of samples for high
temperature creep tests with measurement
of elongation during testing”
Manager: Janusz Dobrzański, Dr. Hab.
Eng., Prof. at the Institute
Completion period: 2.09.2013 – 30.04.2014
SW 0038 Project title: ”Examinations of mineral
composition of by products of biomass
combustion by means of x-ray diffraction
and scanning microscopy”
Manager: Hanna Krztoń, Dr.
Completion period: 15.09.2013 – 15.02.2014
SW 0040 Project title: ”Assessment of the possibility
of using biomass in steelmaking process.
Part I”
Manager: Piotr Różański, Dr. Eng.
Completion period: 16.09.2013 – 30.01.2014
SW 0041 Project title: ”Development of metallurgical foundations of manufacturing steel
with addition of manganese with TRIP and
TWIP effect with consideration of all stages of manufacturing”
Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
Completion period: 15.09.2013 – 20.02.2014
SW 0042 Project title: ”Hybrid manufacturing technology of normal gauge rails of improved
functional properties taking into consideration future trends in development of rail
transportation”
Manager: Roman Kuziak Prof. Dr. Hab.
Completion period: 15.09.2013 – 20.02.2014
SW 0044 Project title: ”Assessment of the possibility
of manufacturing in the conditions of the
Instytut Metalurgii Żelaza of experimental
alloys on the basis of highly fusible components. Part I”
Manager: Mariusz Borecki, Dr. Eng.
Completion period: 16.09.2013 – 31.01.2014
SW 0045 Project title: ”Research on development of
bainitic steels to be applied in power engineering industry”
Manager: Krzysztof Radwański, Dr. Eng.
Completion period: 15.09.2013 – 30.06.2014
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■
■

Załącznik nr 2
Appendix no. 2

ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE UPOWSZECHNIANIA I POPULARYZACJI
WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU W ROKU 2013
DISSEMINATION AND POPULARIZATION OF THE RESULTS
OF THE INSTITUTE CORE ACTIVITY IN 2013
1. Monografie ■ Monographs
1. Chmielniak T., Dobrzański J., Rusin A.: Badania stali X12CrMoWVNbN10-1-1 w aspekcie możliwości
zastosowania na wirniki turbin parowych bloków energetycznych na parametry nadkrytyczne. Rozdział 8,
s.107-128. W: Praca zbiorowa pod redakcją A. Hernasa, J. Pasternaka: Materiały i technologie stosowane
w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700˚C, Gliwice 2013; ISBN
978-83-60837-68-9
2. Dobrzański J.: Analiza przyczyn występowania pęknięć w złączach spawanych elementów ścian szczelnych komory parownika kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy wykonanych z niskostopowej stali
bainitycznej nowej generacji. Rozdział 9, s. 129-168. W: Praca zbiorowa pod redakcją A. Hernasa, J. Pasternaka: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700˚C, Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
3. Dobrzański J., Dziuba-Kałuża M.: Ocena przydatności do eksploatacji złączy spawanych elementów
krytycznych części ciśnieniowej bloków energetycznych z niskostopowych stali Cr-Mo i Cr-Mo-V po
eksploatacji poza obliczeniowym czasem pracy na podstawie badań właściwości mechanicznych i mikrostruktury. Rozdział 10; s.169-190. W: Praca zbiorowa pod redakcją A. Hernasa, J. Pasternaka: Materiały
i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze pary do 700˚C,
Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
4. Dobrzański J., Paszkowska H., Zieliński A.: Wpływ temperatury i naprężenia na mikrostrukturę i właściwości martenzytycznych stali wysokochromowych X10CrMoVNb9-1 i X12CrCoWVNb12-2-2. Rozdział
11; s. 191-222. W: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych
o temperaturze pary do 700˚C, Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
5. Dobrzański J., Zieliński A.: Austenityczne stale w gatunkach Super 304H i HR3C na elementy części ciśnieniowej kotłów bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy. Rozdział 12; s. 223-244
W: Materiały i technologie stosowane w budowie kotłów o parametrach nadkrytycznych o temperaturze
pary do 700˚Co, Gliwice 2013; ISBN 978-83-60837-68-9
6. Stępień J.: Technologiczne i użytkowe charakterystyki stali na korpusy silników rakietowych. ISBN 98783-916893-9-4, Instytut Metalurgii Żelaza, Monografia nr 5, 2013, 193 s.
7. Szulc W.: Transformacja polskiego hutnictwa żelaza do gospodarki wolnorynkowej. ISBN978-83-9168938-7, Instytut Metalurgii Żelaza, Monografia nr 4, 2013, 212 s.
8. Woźniak D.: Wpływ stanów mechanicznych w kotlinie walcowniczej na zamykanie i zgrzewanie nieciągłości we wlewkach z COS, ISBN 978-83-916893-1-8, Instytut Metalurgii Żelaza, Monografia nr 3, 2013,
180 s.
9. Holzer M, Dańko R., Dańko J., Kubecki M., Żymankowska-Kumon S., Bobrowski A., Spiewok W.: Ocena
szkodliwości materiałów wiążących stosowanych do mas formierskich i rdzeniowych nowej generacji.
The assesment of harmfulness of binding materials used for a new generation of core and molding sands,
praca zbiorowa pod red. M. Holtzera, R. Dańko AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2013, 306 s., ISBN: 978-83-63663-19-3
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2. Publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej Instytutu Informacji
Naukowej ■ Publications in Philadelphia list journals
1. Chen H., Kuziak R., Van Der Zwaag S.: Experimental evidence of the effect of alloying additions on the
stagnant stage length during cyclic partial phase transformations. Metallurgical and Materials Transactions A, t. 44, 2013, nr 17, s. 5617-5621
2. Grajcar A., Radwański K., Krztoń H.: Microstructural analysis of a thermomechanically processed
Si-Al TRIP steel characterized by EBSD and X-Ray techniques. Solid State Phenomena, t. 203-204, 2013,
s. 34-37
3. Holtzer M., Żymankowska-Kumon S., Kubecki M., Kwaśniewska-Królikowska D.: Harmfulness assessment of resins used as lustrous carbon carriers in bentonite moulding sands (Ocena szkodliwości żywic
stosowanych jako nośniki węgla błyszczącego w masach z bentonitem). Archives of Metallurgy and Materials, Polish Academy of Science, t. 58, 2013, nr 3, s. 817-822
4. Kania H., Nowacki K., Lis T.: Impact of the density of the mould powder on thickness of the layer of liquid
slag in the continuous caster mould. Metalurgija, 2013, t. 52, nr 2, s. 204-206
5. Krztoń H., Niesler M., Kania Z.: The application of the X-ray microdiffraction to study some industrial
problems. Powder Diffraction, t. 28, 2013, nr S2 (September), s. 133-143
6. Krztoń H., Kuc D., Kania Z.: The Studies of Texture in Cold Rolled and Annealed Sheets of Mn-Al Steel.
Solid State Phenomena, t. 203-204, 2013, s. 38-41 (doi:10.4028/www.scientific. net/SSP.203-204.38)
7. Kuziak R. Zygmunt T.: A New Method of Rail Head Hardening of Standard-Gauge Rails for Improved
Wear and Damage Resistance. Steel Research International, t. 84, January 2013, nr 1, s. 13–19
8. Lipar J., Matula T., Niesler M., in.: Wastes from the coal-enrichment process as alternative reducers for
lead smelting from lead-acid accmulator scrap, Metalurgija, t. 52, 2013, nr 4 (Oct-Dec), s. 493-496
9. Madej L., Sieradzki L., Sitko M., Perzynski K., Radwanski K., Kuziak R.: Multi scale cellular automata
and finie element based model for cold deformation and annealing of a ferritic-pearlitic microstructure.
Computational Materials Science, t. 77, 2013, s. 172-180
10. Niesler M., Blacha L., Labaj J. i in.. A study on the process of fine-grained plumbiferous material agglomeration , Metalurgija, t. 52, 2013, nr 4, (Oct-Dec), s. 521-524
11. Pietrzyk M., Kuziak R., Pidvysots’kyy V., Nowak J., Węglarczyk S., Drozdowski K.: Computer-Aided Design of Manufacturing Chain Based on Closed Die Forging for Hardly Deformable Cu-Based Alloys.
Metallurgical and Materials Transactions A, 44A, 2013, s. 3281-3302
12. Swadźba R., Hetmańczyk M., Wiedermann J., Swadźba L., Moskal G., Witala B., Radwański K.: Microstructure degradation of simple, Pt- and Pt+Pd-modified aluminide coatings on CMSX-4 superalloy under
cyclic oxidation conditions. Surface and Coatings Technology. 2013, nr 215 s. 16-23
13. Swadźba R., Wiedermann J., Hetmańczyk M., Swadźba L., Witala B.: Microstructure degradation of EBPVD TBCs on Pd-Pt-modified aluminide coatings under cyclic oxidation conditions. Surface & Coatings
Technology 2013, nr 237, s. 16-22

3. Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich o zasięgu
co najmniej krajowym ■ Publications in reviewed journals with national and
international circulation
1. Adamczyk J., Suliga M., Pilarczyk J.W., Konać J., Burdek M.: Wpływ geometrii ciągadła na wytrzymałość
zmęczeniową drutów ze stali. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 80, 2013, nr 1, s. 7-9
2. Burian W., Marcisz J.: Kinetyka procesów wydzieleniowych w stalach maraging podczas krótkotrwałego
starzenia. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 8-14
3. Dobrzański J., Cieśla M.: Wpływ długotrwałej eksploatacji na zmianę właściwości użytkowych materiału komór przegrzewaczy pary pracujących w warunkach pełzania wykonanych z martenzytycznej stali
X20CrMoV11-1. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s. 23-38
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4. Dziuba–Kałuża M., Dobrzański J., Zieliński A.: Mechanical properties of Cr-Mo and Cr-Mo-V low-alloy
steel welded joints after long-term service under creep conditions. Archives of Materials Science and Engineering, t. 63, 2013, nr 1 (September), s. 5-12
5. Grajcar A., Skrzypczyk P., Woźniak D., Kołodziej S.: Semi-industrial simulation of hot rolling and controlled cooling of Mn-Al TRIP steel sheets. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering, t. 57, nr 1, 2013, s. 38-47
6. Kania H., Lis T.: Kształtowanie właściwości smarujących zasypek krystalizatorowych. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 80, 2013, nr 12, s. 823-827
7. Kania H., Pieprzyca J., Majchrowicz I.: Regulacja przepływu strumienia ciekłej stali w kadzi pośredniej
urządzenia COS za pomocą inhibitorów turbulencji. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2,
s. 27-32
8. Kubecki M., Holtzer M., Żymankowska-Kumon S.: Investigations of the Temperature Influence on Formation of Compounds from the BTEX Group During the Thermal Decomposition of Furan Resin. Archives
of Foundry Engineering, t. 13, 2013; nr 2, s. 85-90
9. Kubiczek M., Stankiewicz G., Spiewok W.: Eksploracja wyników analiz atestacyjnych wzorców produkcji
IMŻ jako bazy dla systemu oceny niepewności z wykorzystaniem równania Horowitza. Prace Instytutu
Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 7-15
10. Marcisz J., Burian W., Adamczyk M.: Właściwości mechaniczne stali maraging MS300 po starzeniu krótkotrwałym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 2-7
11. Miczka M.: Analiza kointegracyjna polskiego rynku pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013,
nr 2, s. 33-38
12. Molenda R., Kuziak R.: Zmodyfikowany test Hole Expansion. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65,
2013, nr 4, s. 60-64
13. Niesler M.: Dopalanie spalin z procesu spiekania z zastosowaniem techniki mikrofalowej. Prace Instytutu
Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 2-6
14. Palus R., Woźniak D., Gawor J.: Wpływ mikrostruktury prętów po walcowaniu na gorąco na właściwości
wyrobów ciągnionych ze stali wysokostopowej z efektem TWIP. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 80,
2013, nr 1, s. 77-80
15. Opara J., Wrożyna A.: Zastosowanie metody automatów komórkowych do opracowania cyfrowej reprezentacji wybranych cech mikrostruktury w oparciu o obrazy binarne jej składników. Prace Instytutu
Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s.2-7
16. Ostrowska-Popielska P., Sorek A., Gajda B.: Odzysk cynku ze szlamu konwertorowego przy wykorzystaniu procesów hydrometalurgicznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. t. 65, 2013, nr 4, s.39-45
17. Paszkowska H., Hernas A., Zieliński A., Dobrzański J.: Microstructural and mechanical properties changes of T321H steel after long time creep service. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing
Engineering, t. 58, 2013, nr 1 (May), s. 16-23
18. Pernach M., Kuziak R., Pietrzyk M.: Problem doboru najlepszego modelu do symulacji cyklu wytwarzania blachy ze stali DP. Rudy i Metale Nieżelazne, t. 58, 2013, nr 11, s. 714-719
19. Pogorzałek J., Borecki M., Różański P.: Badania nad wykorzystaniem krajowej biomasy w produkcji zasypek odlewniczych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s. 8-17
20. Pogorzałek J., Różański P., Bulkowski L., Borecki M.: Recykling żużli z procesów pozapiecowej obróbki
ciekłej stali. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 80, 2013, nr 6, s. 447-455
21. Romański P., Burdek M., Ciepiela W., Suliga M., Pilarczyk J.W.: Wpływ prędkości wyciskania na wybrane
parametry chropowatości powierzchni wyciskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5. Hutnik Wiadomości Hutnicze, t. 80, 2013, nr 1, s.98-100
22. Romański P., Burdek M., Pilarczyk J.W.: Wpływ prędkości wyciskania oraz metod uszlachetnia powierzchni wyciskanych profili aluminium AlMgSi0,5 na wybrane parametry chropowatości. Rudy i Metale, 2013,
nr 11, s. 668-672
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23. Skupień P., Rozmus R.: Identyfikacja wydzieleń występujących w strukturze blach cienkich ze stopu magnezu AM50. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. t. 65, 2013, nr 4, s. 18-22
24. Smyk G., Franzke M., Kuziak R., Pietrzyk M.: Numerical simulation of rolling-cooling sequence for rails.
Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 80, 2013, nr 8, s. 593-597
25. Sorek A., Kania H.: Wpływ smarowania na jakość powierzchni wlewków ciągłych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 28-35
26. Sorek A., Ostrowska-Popielska P., Kaczmarzyk R., Mroczek T.: Możliwości wykorzystania biomasy w procesach hutniczych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s. 46-52
27. Spiewok W.: Analiza porowatości wyrobów metalowych metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze
wzbudzeniem iskrowym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 22-28
28. Sroka M., Zieliński A.: Computer assisted evaluation degree of exhaustion of T23 (2,25Cr-0,3Mo-1,6WV-Nb) steel after long-term annealing. Archives of Materials Science and Engineering, t. 64, 2013, nr 2
(December), s. 52-60
29. Stankiewicz G., Kubiczek M.: Badania przydatności bezwzorcowej analizy metodą XRF do określania
składu chemicznego materiałów metalurgicznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1,
s. 16-21
30. Stankiewicz G., Stec K.: Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy superstopów wieloskładnikowych część
2. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 2-21
31. Strykowski R., Pacholski K., Więcek B., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Program do wyznaczania
statystycznych cech promiennych żużla stalowniczego. Pomiary Automatyka Kontrola, 2013, nr 9, s. 985988
32. Swadźba R. , Wiedermann J.: Zastosowanie metody STEM oraz FIB w badaniach struktury warstwy
wierzchniej żarowytrzymałego monokrystalicznego nadstopu niklu po utlenianiu wysokotemperaturowym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 15-20
33. Swadźba R., Wiedermann J., Rozmus R.: Analiza mikrostruktury powłokowych barier cieplnych tbc po
teście cyklicznego utleniania w temperaturze 1100°C. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3,
s. 29-34
34. Szypuła I., Zdonek B.: Badania przydatności materiałów zawierających związki organiczne jako reduktorów do spiekania i redukcji rud żelaza oraz odpadów żelazonośnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza,
t. 65, 2013, nr 1, s. 36-44
35. Wiedermann J., Radwański K., Adamiec A., Gazdowicz J.: Wpływ odkształcenia na zimno i obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne i strukturę taśm przeznaczonych na piły taśmowe. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 22-27
36. Więcek B., Strąkowska M., De Mey G., Marzec S., Wittchen W.: Influence of infrared radiation on the human skin temperature – experimental data and modeling. Journal of Mechanics in Medicine and Biology,
t.13, 2013, nr 3 (June), s.1350025-1-10, DOI 10.1142/S0219519413500255, http://www.worldscientific.
com
37. Wittchen W., Borecki M., Wiecek B., Pacholski K., Olbrycht R., Strakowski R.: Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w podczerwieni w hutnictwie żelaza i stali. Pomiary Automatyka Kontrola, 2013, nr 9,
s. 916-919
38. Zalecki W., Łapczyński Z., Rońda J., Gnot A.: Charakterystyki wysokotemperaturowe stopów inconel 625
i 718. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 35-41
39. Zalecki W., Opara J., Wrożyna A.: Ilościowa analiza składu fazowego w wybranych stalach konstrukcyjnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 21-26
40. Zawadzki M., Swadźba I., Mendala B., Moskal G., Witala B., Swadźba R., Toczek S.: Struktura warstw
krzemowanych wytwarzanych metodą kontaktowo-gazową na niobie i stopie niobu. Inżynieria Materiałowa, t. 34, 2013, nr 6 (196), Listopad-Grudzień, s. 921-924
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41. Zdonek B., Szypuła I., Binek S., Kowalski J., Dudkiewicz P., Karbowniczek M., Barański J.: Innowacyjne
rozwiązania w technologii produkcji wielkogabarytowych odkuwek z ultraczystych stali dla urządzeń
energetycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 4, s. 53-59
42. Zieliński A.: Austenitic steels for boiler elements in USC power plants. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, t. 57, 2013, nr 2 (April), s. 68-75
43. Zieliński A., Dobrzański J.: Ocena stanu i przydatności do dalszej pracy materiału rurociągów parowych
eksploatowanych powyżej obliczeniowego czasu pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013,
nr 3, s. 42-55
44. Zieliński A., Dobrzański J., Dziuba-Kałuża M.: Structure of welded joints of 14MoV6-3 and 13CrMo4-5
steel elements after design work time under creep conditions. Archives of Materials Science and Engineering, t. 61, 2013, nr 2 (June), s. 69-76
45. Zieliński A., Dobrzański J., Jóźwik T.: Characteristics of changes in properties and structure of X10CrMoVNb9-1 steel due to long-term impact of temperature and stress. Archives of Materials Science and
Engineering, t. 60, 2013, nr 2 (April), s. 72-81

4. Publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych ■ Publications
in other journals and conference proceedings
1. Holtzer M., Dańko R., Żymankowska-Kumon S., Bobrowski A., Kubecki M.: Research on the gases generation during thermal decomposition of furan resins. Slévárenské formovaci materially, 10-11.04. 2013,
Brno 2013 (Foundry moulding materials, Česká slévárenská společnost, 2013, ISBN: 978-80-02-02454-5,
s. 99–106
2. Holtzer M., Kubecki M., Dańko R., Żymankowska-Kumon S., Bobrowski A.: Research on the influence of
moulding sand with furan resin on the environment, 4th International Symposium on High-Temperature
Metallurgical Processing: TMS 2013 annual meeting & exhibition, 3–7.03.2013, San Antonio, Texas,
(Proceedings of a symposium, pod red. Tao Jiang, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2013, ISBN: 9781-11860-569-1, s. 643–650
3. Holtzer M., Żymankowska-Kumon S., Dańko R., Bobrowski A., Kubecki M.: Research on the gases generation during thermal decomposition of alkyd resins. EUROMAT 2013, European Congress and Exhibition
on Advanced Materials and Processes, 8–13.09.2013, Sevilla
4. Marcisz J., Garbarz B., Burian W., Stępień J., Starczewski L.: Ballistic testing of nano-precipitation hardened and nano-duplex steels, 27th International Symposium on Ballistics, 22-26.04.2013, Freiburg, Germany, s.1834-1845
5. Marcisz J., Garbarz B., Burian W., Stępień J., Starczewski L., Nyc R.: Badania balistyczne blach wykonanych z innowacyjnego gatunku stali bainitycznej NANOS-BA®”, (Ballistic testing of plates made of
innovative bainitic steel grade NANOS-BA®). XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia, Uzbrojenie 2013, 11-14.06.2013,
Jachranka, s. 84
6. Stępień J.: Analiza porównawcza zapotrzebowania przemysłu obronnego na strategiczne materiały stalowe i krajowe możliwości produkcji tych materiałów. VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Perspektywy
Rozwoju Krajowej Produkcji Napędów Rakietowych oraz Amunicji Strzeleckiej i Artyleryjskiej, Kołobrzeg, 8-12.09.2013, s. 159-171
7. Strykowski R., Pacholski K., Więcek B., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Program do wyznaczania
statystycznych cech promiennych żużla stalowniczego. X Jubileuszowa Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, s.73-74, 24-26.09.2013, Lwów, Ukraina, (abstrakt materiały na nośniku pen
driver + płyta)
8. Strykowski R., Pacholski K., Więcek B., Olbrycht R., Wittchen W., Borecki M.: Program do wyznaczania
statystycznych cech promiennych żużla stalowniczego. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna – Systemy 2013-Termografia i Termometria w Podczerwieni Metrologiczne Aspekty Miernictwa
i Testowania, s.84–853 (abstrakt), 23-27.09.2013, Lwów, Ukraina
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9. Wittchen W., Borecki M., Więcek B., Pacholski K., Olbrycht R., Strakowski R.: Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w podczerwieni w hutnictwie żelaza i stali. X Jubileuszowa Konferencja Termografia
i Termometria w Podczerwieni, s.71-72 (abstrakt materiały na nośniku pen driver + płyta), 24-26.09.2013,
Lwów. Ukraina
10. Wittchen W., Borecki M., Więcek B., Pacholski K., Olbrycht R., Strakowski R.: Ilościowe aspekty zastosowania termowizji w podczerwieni w hutnictwie żelaza i stali. Międzynarodowa Konferencja Naukowo
Techniczna – Systemy 2013-Termografia i Termometria w Podczerwieni Metrologiczne Aspekty Miernictwa i Testowania, s. 82-83 (abstrakt), 23-27.09.2013, Lwów, Ukraina
11. Zieliński A.: Ocena trwałości eksploatacyjnej stali żarowytrzymałych w skróconych próbach pełzania.
XIV International Scientific Conference: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering, s. 176-179, 6-7.06.2013, Częstochowa
12. Zieliński A., Sikora R.: Struktura i właściwości stali P91 (X10CrMoVNb9-1) po długotrwałej eksploatacji
w warunkach pełzania w obliczeniowym czasie pracy. XIV International Scientific Conference: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering, s.180-183,
6-7.06.2013, Częstochowa

5. Komunikaty oparte na pracach badawczych – statutowych oraz finansowanych
z Funduszu Badań Własnych wykonanych w 2013 roku publikowane we własnym
czasopiśmie „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” ■ Publications based on statutory
research projects and Own Research Found completed in 2013 published in the
Institute’s journal: „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”
Prace finansowane z działalności statutowej ■ Works financed under statutory activity
1. Burdek M.: Analiza wpływu chropowatości i falistości blach stalowych walcowanych na zimno na parametry jakościowe powłok organicznych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 62-63
2. Burian W., Marcisz J.: Kinetyka procesów wydzieleniowych w stalach maraging – obliczenia termodynamiczne i badania strukturalne, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 61-63
3. Dziuba-Kałuża M., Dobrzański J., Zieliński A.: Trwałość eksploatacyjna obwodowych złączy spawanych
elementów krytycznych kotłów z niskostopowych stali Cr-Mo i Cr-Mo-V po długotrwałej pracy ponad
czas obliczeniowy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 64-66
4. Knapik P.: Opracowanie metody oznaczania śladowych zawartości As, Bi, Pb, Sb, Se, Te, Tl w stalach,
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 50-51
5. Krztoń H., Kania Z., Marcisz J.: Rozwój tekstury w niskowęglowej stali wysokostopowej typu maraging
na różnych etapach procesów obróbki plastycznej i cieplnej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65,
2013, nr 3, s. 60-62
6. Marcisz J., Garbarz B., Adamczyk M., Walnik B.: Opracowanie korelacji pomiędzy właściwościami mechanicznymi i mikrostrukturą a parametrami obróbki cieplnej stali niklowo-molibdenowych umacnianych
dyspersyjnie, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 68-70
7. Mazur A., Pogorzałek J.: Modelowanie procesu odlewania stali do wlewków konwencjonalnych z wykorzystaniem programu ProCAST 3D, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 70-72
8. Niesler M., Stecko J., Różański P., Kubecki M.: Testowanie układu neutralizacji spalin z laboratoryjnej
instalacji spiekalniczej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 72-74
9. Niżnik B., Garbarz B., Marcisz J., Gazdowicz J.: Odporność ultrawytrzymałych stali nanostrukturalnych
na pękanie w niskiej temperaturze, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 56-59
10. Ostrowska-Popielska P., Sorek A.: Przegląd i wstępny dobór technologii odzysku cynku ze szlamów konwertorowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 74-75
11. Paszkowska H., Dobrzański J., Zieliński A.: Odporność na pełzanie stali T321H w stanie wyjściowym i po
eksploatacji, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 60-61
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12. Pidvysots’kyy V., Kuziak R., Łapczyński Z.: Rozwój komputerowej analizy danych uzyskanych w badaniach plastometrycznych mających na celu opracowywanie modelu rozwoju mikrostruktury i modelu
reologicznego materiału, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 45-47
13. Pogorzałek J., Bulkowski L., Galisz U., Różański P.: Uruchomienie i testy odbiorcze nowego pieca
próżniowego do wytapiania stali i stopów specjalnych o masie 30 kg, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza,
t. 65, 2013, nr 1, s. 56-58
14. Pogorzałek J., Bulkowski L., Galisz U., Różański P., Stecko J.: Zbadanie możliwości wykorzystania odpadów z przetwórstwa zbóż w technologiach stalowniczych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65,
2013, nr 1, s. 53-55
15. Radwański K., Kuziak R., Wrożyna A.: Ilościowy opis wpływu cykli cieplnych na strukturę blach cienkich
ze stali wielofazowych AHSS wyżarzanych w procesie ciągłym, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65,
2013, nr 1, s. 47-49
16. Różański P., Bulkowski L., Pogorzałek J., Ostrowska-Popielska P., Borecki M.: Badania możliwości wykorzystania żużli stalowniczych jako nawozu mineralnego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013,
nr 1, s. 51-53
17. Sikora R., Dobrzański J., Zieliński A.: Struktura i właściwości stali X10CrMoVNb9-1 (P91) po długotrwałej
eksploatacji w warunkach pełzania w obliczeniowym czasie pracy, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza,
t. 65, 2013, nr1, s. 55-56
18. Skupień P., Radwański K., Arabasz S.: Badania strukturalne warstw ochronnych ze stali nakładanych
metodami odlewniczymi na żeliwo szare z grafitem płytkowym w osnowie perlitycznej, Prace Instytutu
Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 1, s. 58-60
19. Swadźba R., Skupień P.: Rozwój metod mikroskopii STEM do identyfikacji składników struktury
w powłokach na stopach metali, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 59-60
20. Woźniak D., Palus R., Adamczyk M.: Opracowanie charakterystyki sprężystości klatki walcowniczej
modułu B-LPS i wyznaczenie możliwych do uzyskania prędkości odkształcenia, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 3, s. 66-68

Prace finansowane z Funduszu Badań Własnych ■ Works financed from Own Research Fund
1. Adamczyk M., Pidvysots’kyy V., Marcisz J.: Opracowanie kinetyki rekrystalizacji statycznej austenitu
w niskostopowej stali C-Mn-Al-Si metodą relaksacji naprężenia, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65,
2013, nr 2, s. 42-43
2. Borecki M., Stecko J., Pogorzałek J., Szypuła I., Bulkowski L., Różański P., Wittchen W.: Określenie warunków i sposobów przygotowania krajowych odpadów zbożowych do wytwarzania zasypki izolującoocieplającej powierzchnię ciekłej stali, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 52-53
3. Bulkowski L., Galisz U., Pogorzałek J., Gawor J., Mazur A.: Badanie niejednorodności fizycznej i chemicznej wlewków oraz charakterystyk wysokotemperaturowych stali bainitycznej, wytworzonej w linii
półprzemysłowej symulacji procesów wytwarzania stopów metali i wyrobów metalowych (LPS), cz. II,
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 53-54
4. Kania Z., Krztoń H.: Identyfikacja orientacji krystalograficznych za pomocą funkcji rozkładu orientacji
w blachach stalowych przemysłu motoryzacyjnego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2,
s. 47-49
5. Klima E., Knapik P.: Opracowanie procedur analitycznych i walidacja klasycznych metod oznaczania
niklu, chromu i żelaza metalicznego, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 50
6. Krztoń H., Kania Z.: Zastosowanie mikrodyfrakcji rentgenowskiej do badań materiałów polikrystalicznych z wykorzystaniem nowoczesnego dyfraktometru Empyrean, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65,
2013, nr 2, s. 45-47
7. Marcisz J., Burian W., Garbarz B., Adamczyk M., Walnik B.: Podstawy technologii wytwarzania ultrawytrzymałych wyrobów stalowych o strukturze gradientowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013,
nr 2, s. 50-51
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8. Opara J.: Opracowanie programu MES 2D do symulacji przemian fazowych z wykorzystaniem modeli
klasycznych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 42
9. Pogorzałek J., Borecki M., Bulkowski L., Stecko J., Różański P.: Zbadanie możliwości wykorzystania stałych produktów spalania węgla brunatnego w metalurgii, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013,
nr 2, s. 51-52
10. Pidvysots’kyy V., Kuziak R., Zalecki W., Opara J.: Badania modelowe wpływu stanu struktury austenitu
po kuciu odkuwek dla przemysłu samochodowego oraz warunków odbioru ciepła na kinetykę przemian
fazowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 39-40
11. Spiewok W., Kwoka A.: Modyfikacja instrumentalnych metod oznaczania siarki w surowcach mineralnych
i odpadach, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 49-50
12. Swadźba R., Radwański K.: Opracowanie metodyki badań degradacji powłok ochronnych na żarowytrzymałych stopach niklu stosowanych na łopatki turbin gazowych, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65,
2013, nr 2, s. 44-45
13. Żak A., Woźniak D., Palus R.: Opracowanie podstaw technologii wytwarzania nowej generacji strzemion
dwujarzmowych do obudów podatnych o wysokiej wytrzymałości na obciążenia udarowe, Prace Instytutu
Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 41-42
14. Żak A., Woźniak D., Palus R., Gawor J.: Weryfikacja fizyczna metodą symulacji półprzemysłowej numerycznego modelu obróbki cieplnoplastycznej konstrukcyjnej stali wielofazowej, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 65, 2013, nr 2, s. 40-41

6. Referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych ■ Conference presentations
in Poland and abroad
1. Dobrzański J.: Nowoczesne stale o osnowie ferrytycznej dla energetyki – mikrostruktura i właściwości
mechaniczne materiału rodzimego oraz złączy spawanych. Seminarium naukowo-techniczne pt.: Nowoczesne stale dla przemysłu energetycznego – właściwości złączy spawanych i zastosowania w praktyce,
Instytut Spawalnictwa, 15.05.2013, Gliwice.
2. Dobrzański J.: Wybrane zagadnienia z diagnostyki elementów ciśnieniowych kotłów energetycznych
pracujących w warunkach pełzania (Referat zamawiany). Konferencja naukowo-techniczna: Materiały
i Technologie, 4.04.2013, Dąbrowa k/Kielc
3. Dobrzański J.: Wybrane zagadnienia z diagnostyki elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania (Referat zamawiany). Konferencja Naukowo-Techniczna UDT: Wybrane zagadnienia
projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych oraz ciepłowniczych,
18-20.09.2013 Wisła Jawornik
4. Dobrzański J., Zieliński A.: Metodyka oceny trwałości resztkowej badanych stali pracujących w warunkach pełzania (Referat zamawiany). Akademia UDT: Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja oraz
ocena stanu technicznego eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach
pełzania, 23–24.05.2013, Zamek Książ k/Wałbrzycha
5. Dobrzański J., Zieliński A., Purzyńska H., Dziuba-Kałuża M.: Nowe materiały, technologie wykonania
oraz badania stali żarowytrzymałych dla energetyki pracujące w zakresie temperatur do 700˚C. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Powerwelding 2013, 3-4.10.2013, Ostaniec k/Kroczyc
6. Garbarz B.: Potencjał aplikacyjny wyników projektu rozwojowego NCBR/N-R07-0008-04 (2008-2011)
pt.: „Opracowanie podstaw przemysłowych technologii kształtowania struktury i właściwości wyrobów
z metali i stopów Z wykorzystaniem symulacji fizycznej i numerycznej, Konferencja: Nauka jest przedsiębiorcza – komercjalizacja badań za pomocą programów NCBR, 24.10.2013, Politechnika Śląska, Gliwice
7. Knapik P.: Zastosowanie metody OES ICP do oznaczania śladowych zawartości krzemu, boru i fosforu
w próbkach o złożonej matrycy. XI Konferencja: Hutní a Průmyslová Analytika 2013, 22-25.04. 2013,
Lednice, Czechy
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8. Krztoń H., Kania Z.: Badania ubocznych produktów spalania biomasy z wykorzystaniem nowoczesnych rentgenowskich metod badawczych. XX Międzynarodowa Konferencja: Popioły z Energetyki,
23-25.10.2013, Warszawa
9. Kubecki M., Holzer M., Bobrowski A., Żymankowska-Kumon S.: Badania wpływu temperatury na powstawanie związków z grupy BTEX podczas termicznego rozkładu żywicy furanowej. XI Konferencja: Hutní
a Průmyslová Analytika 2013, 22-25.04. 2013, Lednice, Czechy
10. Kubecki M., Holtzer M., Żymankowska-Kumon S.: Investigations of the Temperature Influence on Formation of Compounds from the BTEX Group During the Thermal Decomposition of Furan Resin. XIII
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie, 22-24.05.2013, Trzebnica
11. Marcisz J.: Badania balistyczne blach wykonanych z innowacyjnego gatunku stali bainitycznej NANOSBA®. (Ballistic testing of plates made of innovative bainitic steel grade NANOS-BA®), XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia, Uzbrojenie’2013, 11-14.06.2013, Jachranka
12. Marcisz J.: Ballistic testing of nano-precipitation hardened and nano-duplex steels. 27th International
Symposium on Ballistics”, 22-26.04.2013, Freiburg, Germany
13. Niesler M., Stecko J.: Nowe możliwości badawcze w spiekaniu rud żelaza w IMŻ. XXI Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna: Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle, 27-29 czerwca 2013, Zakopane
14. Paduch J.: Stan obecny i perspektywy rozwoju przemysłu stalowego. Konferencja Komitetu Metalurgii
PAN: Polska Metalurgia w Unii Europejskiej – Przemysł, Badania, Kształcenie, 17-18.06.2013, Kraków–
Przegorzały.
15. Spiewok W.: Następstwa oddziaływania iskry elektrycznej na powierzchni próbek metali. XI Konferencja:
Hutní a Průmyslová Analytika 2013, 22-25.04. 2013, Lednice, Czechy
16. Stankiewicz G., Kubiczek M.: Optymalizacja metod korekcji wpływów międzypierwiastkowych we fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej w zastosowaniu do analizy superstopów wieloskładnikowych.
Część III. XI Konferencja: Hutní a Průmyslová Analytika 2013, 22-25.04. 2013, Lednice, Czechy
17. Svyetlichnyy D.S., Nowak J., Pidvysots’kyy V.: Verification of Flow Stress Model in Multi-Stages Deformation Process. Metal 2013, 15-17.05.2013, Ostrava, s. 164-169
18. Stroud D., Szulc W.: Green Skills Training Module for the European Steel Industry. Final Conference of
GT VET project, European Economic Social Committee, 20.02.2013 Bruksela
19. Swadźba J., Wiedermann J. Hetmańczyk M., Swadźba L., Witala B., Mendala B.: Laboratory experience
in investigations of high temperature coatings. Coatings and Layers 2013, 2013 30.09-1.10 2013, Rožnov
pod Radhoštěm, Czechy
20. Swadźba R., Wiedermann J. Hetmańczyk M., Swadźba L., Witala B., Mendala B.: STEM Study of Pd+Ptmodified Aluminide Coatings after High Temperature Exposure. MSMF7: Seventh International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture, 1-3.07.2013, Brno, Czechy
21. Swadźba J., Wiedermann J. Hetmańczyk M., Swadźba L., Witala B., Mendala B., Moskal G.: Degradacja mikrostruktury podczas cyklicznego utleniania powłokowych barier cieplnych otrzymanych metodą EB-PVD na dyfuzyjnych międzywarstwach aluminidkowych modyfikowanych platyną oraz palladem. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni,
18-21.09.2013, Spała
22. Woźniak D.: Analiza parametrów kinematyczno-siłowych i procesu walcowania stopów chromo-niklowych w module B LPS. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
2013, Kraków
23. Opara J.: Austenite-to-ferrite transformation by a two-dimensional cellular automaton model – Simulations and Experiments. Uniwersytet Montan, 22-26.09.2013, Leoben
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7. Organizacja konferencji ■ Conferences organized by the Institute
1. XI Konferencji: Hutní a Průmyslová Analytika 2013, 22-25.04.2013, Lednice, Czechy (Współorganizator)

8. Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych ■ Participation in conferences
in Poland and abroad
1. KomPlasTech, 13-16.01.2013, Zakopane
Uczestnik: Opara J., Wrożyna A.
2. Final Conference of GT VET project. European Economic Social Committee, Bruksela, 20.02.2013
Uczestnicy: Szulc W., Paduch J.
3. V Międzynarodowa Konferencja Ciągarska: Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia i wytwarzania wyrobów metalowych, 7-9.03.2013, Zakopane
Uczestnicy: Burdek M., Palus R., Gawor J.
4. Konferencja naukowo-techniczna: Materiały i Technologie, 4.04.2013, Dąbrowa k/Kielc
Uczestnik: Dobrzański J.
5. XXII Poznańskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania
śladowych ilości pierwiastków. 4-5.04.2013, Poznań
Uczestnicy: Stankiewicz G., Knapik P.
6. XI Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja: Hutní a Průmyslová Analytika 2013, 22-25.04.2013, Lednice,
Czechy
Uczestnicy: Stankiewicz G., Kubiczek M., Kubecki M., Knapik P., Spiewok W.
7. 27th International Symposium on Ballistics, 22-26.04 2013, Freiburg, Germany
Uczestnicy: Stępień J., Marcisz J.
8. Seminarium naukowo-techniczne p.t.: Nowoczesne stale dla przemysłu energetycznego – właściwości
złączy spawanych i zastosowania w praktyce, Instytut Spawalnictwa, 15.05.2013, Gliwice
Uczestnik: Dobrzański J.
9. 3. Konferencja Międzynarodowa: Metale towarzyszące w przemyśle metali nieżelaznych. 15-17.05.2013,
Wrocław
Uczestnik: Zdonek B.
10. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie, 22-24.05.2013,
Trzebnica
Uczestnik: Kubecki M.
11. Akademia UDT: Projektowanie, wytwarzanie, modernizacja oraz ocena stanu technicznego eksploatowanych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, 23-24.05.2013, Zamek Książ
k/Wałbrzycha
Uczestnicy: Dobrzański J.
12. XIV International Scientific Conference: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering, 6-7.06.2013, Częstochowa
Uczestnik: Zieliński A.
13. Konferencja Komitetu Metalurgii PAN: Polska Metalurgia w Unii Europejskiej – Przemysł, Badania,
Kształcenie, 17-18.06.2013, Kraków–Przegorzały
Uczestnik: Paduch J.
14. XXI Międzynarodowa Konferencja: Achievements in Mechanical and Materials Engineering 2326.06.2013, Kraków
Uczestnicy: Zieliński A., Dobrzański J.
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15. XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle,
27-29.06.2013, Zakopane
Uczestnicy: Niesler M., Stecko J.
16. Konferencja Naukowo-Techniczna: Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia:
Uzbrojenie’2013, Jachranka, 11-14.06.2013
Uczestnicy: Stępień J., Marcisz J.
17. Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych (organizator:
AGH Katedra Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej),
17-19.06. 2013, Zakopane
Uczestnik: Burdek M.
18. 12th ALEMI workshop, 24-25.06.2013, Delft
Uczestnik: Opara J.
19. MSMF7: 7th International Conference on Materials Structure and Micromechanics of Fracture, 1-3.07.2013,
Brno, Czechy
Uczestnik: Swadźba R.
20. VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Perspektywy Rozwoju Krajowej Produkcji Napędów Rakietowych oraz Amunicji Strzeleckiej i Artyleryjskiej, Amunicja 2013, Kołobrzeg, 8-12.09.2013
Uczestnicy: Burian W., Marcisz J., Paduch J., Stępień J.,
21. Konferencja Naukowo-Techniczna UDT: Wybrane zagadnienia projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych oraz ciepłowniczych, 18-20.09.2013 Wisła Jawornik
Uczestnik: Dobrzański J.
22. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nowoczesne Technologie w Inżynierii Powierzchni,
18-21.09.2013, Spała
Uczestnik: Swadźba R.
23. X Jubileuszowa Konferencja: Termografia i Termometria w Podczerwieni, 24-26.09.2013, Lwów,
Ukraina
Uczestnicy: Wittchen W., Borecki M.
24. Coatings and Layers 2013, 30.09-1.10 2013, Rožnov pod Radhoštěm, Czechy
Uczestnik: Swadźba R.
25. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Powerwelding 2013, 3-4.10.2013, Ostaniec
k/Kroczyc
Uczestnicy: Dobrzański J., Zieliński A., Purzyńska H., Dziuba-Kałuża M.
26. XX Międzynarodowa Konferencja: Popioły z Energetyki, 23-25.10.2013, Warszawa
Uczestnicy: Krztoń H., Kania Z.
27. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: Jakość w chemii analitycznej 6, 27–29.11.2013, Mory
k/Warszawy
Uczestnicy: Stankiewicz G., Kubiczek M., Kubecki M.

9. Referaty wygłoszone na seminariach naukowych Instytutu ■ Institute scientific
seminars presentations
1. Borecki M: Wykorzystanie krajowych odpadów zbożowych do wytwarzania zasypek izolująco-ocieplających w procesie stalowniczym, 38. Seminarium Naukowe IMŻ, 26.04.2013
2. Krztoń H.: Zastosowanie mikrodyfrakcji rentgenowskiej do badań materiałów polikrystalicznych z wykorzystaniem nowoczesnego dyfraktometru Empyrean, 37. Seminarium Naukowe IMŻ, 25.03.2013
3. Knapik P.: Opracowanie metody oznaczania śladowych zawartości As, Bi, Pb, Sb, Se, Te, Tl w stalach,
39. Seminarium Naukowe IMŻ, 20.05.2013
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4. Kubiczek M., Stankiewicz G., Spiewok W.: Wykorzystanie wyników analiz atestacyjnych wzorców produkcji IMŻ jako bazy dla systemu oceny niepewności z wykorzystaniem równania Horwitza, 39. Seminarium Naukowe IMŻ, 20.05.2013
5. Niesler M.: Wychwytywanie i składowanie CO2 – możliwości i zagrożenia, 38. Seminarium Naukowe
IMŻ, 26.04.2013
6. Opara J.: Modelowanie wpływu zmian rozkładu węgla podczas przemian fazowych na udział i morfologię składników strukturalnych stali wielofazowych z wykorzystaniem zaawansowanych, dyskretnych
modeli fizycznych, 40. Seminarium Naukowe IMŻ, 28.06.2013
7. Skupień P., Radwański K.: Struktura stalowych warstw ochronnych nakładanych metodami odlewniczymi
na żeliwo szare, 37. Seminarium Naukowe IMŻ, 25.03.2013
8. Swadźba R.: Degradacja struktury międzywarstw w powłokowych barierach cieplnych na monokrystalicznym żarowytrzymałym stopie niklu w warunkach wysokotemperaturowego utleniania, 36. Seminarium Naukowe IMŻ, 25.02.2013
9. Woźniak D.: Badania wpływu kalibrowania na zamykanie nieciągłości we wlewkach z COS, 42. Seminarium Naukowe IMŻ, 25.11.2013
10. Wrożyna A.: Modelowanie właściwości mechanicznych i technologicznych stali wielofazowych na podstawie zaawansowanej oceny ilościowej mikrostruktury, 39. Seminarium Naukowe IMŻ, 28.06.2013
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