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INSTYTUT METALURGII ŻELAZA W OSTATNIM
PIĘCIOLECIU
Artykuł zawiera przegląd działalności Instytutu Metalurgii Żelaza w ostatnich pięciu latach. Omówiono zwłaszcza zmiany w potencjale badawczym Instytutu (odnoszące się zarówno do potencjału kadrowego jak i wyposażenia
badawczego). Przedstawiono również najważniejsze obszary działalności podstawowej Instytutu jak i najistotniejsze
dokonania Instytutu.

INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IN THE RECENT 5-YEARS PERIOD
The publication contains a review of the last five years of the Instytut Metalurgii Żelaza activity. In particular the
growth of the Institute’s potential (from the angle of manning and equipment) has been described. Furthermore the
most important areas of the Institute’s core activity as well as the most important Institute’s achievements have been
indicated.

Rok 2010 jest 65. rokiem działalności Instytutu
Metalurgii Żelaza. Okrągłe rocznice stanowią zawsze
dobrą okazję do przeglądu i podsumowania zmian dokonanych i wyników osiągniętych w minionym okresie. Pięć lat temu przedstawiłem na łamach naszego
periodyku informację dotyczącą 60-lecia działalności
Instytutu. Dzisiaj skupię się zatem głównie na ostatnim pięcioleciu.
W okresie tym Instytut znacząco zwiększył swój potencjał badawczy. W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że istotnym zmianom uległ potencjał kadrowy.
W roku 2005 Instytut zatrudniał w przeliczeniu na
pełne etaty 109 osób. W ciągu pięciu lat odeszły z Instytutu – głównie na emeryturę – 34 osoby. Ten ubytek uzupełniony został z nadwyżką, ponieważ obecnie
w Instytucie zatrudnionych jest 117 osób. Liczby te
oznaczają, że w stosunku do stanu z roku 2005 wymianie uległo blisko 40% kadry Instytutu.

w komórkach administracyjnych i technicznych utrzymuje się na stabilnym poziomie pomimo poważnego
zwiększenia zakresu obowiązków tych komórek.

Rys. 2. Zmiany zatrudnienia w Instytucie w poszczególnych latach okresu 2005–2010

Przy okazji powyższych zmian kadrowych średnia
wieku pracowników Instytutu obniżyła się o blisko 7%.

Rys. 1. Zmiana potencjału kadrowego Instytutu w latach
2005–2010

Co ważne, osiągnięty przyrost zatrudnienia odnosi się głównie do komórek badawczych. Zatrudnienie

Rys. 3. Średnia wieku pracowników Instytutu w latach
2005–2010
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Jednocześnie zwiększyły się wskaźniki ilustrujące poziom kwalifikacji kadry. W gronie pracowników
Instytutu wzrosła liczba osób posiadających stopień
naukowy doktora, a także osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub inżyniera.
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Podstawą finansową prezentowanego wzrostu były
przychody i zyski z działalności Instytutu. Przychody
z działalności podstawowej wzrosły znacząco w ostatnim pięcioleciu i ich wartość sięga obecnie niemal 20
mln złotych rocznie. Wzrost wartości tych przychodów osiągnięto przy niezmienionym poziomie dotacji
podmiotowej (obejmującej finansowanie działalności
statutowej oraz finansowanie specjalnych programów
i urządzeń badawczych), jaką w latach 2005–2009
otrzymywał Instytut.

Rys. 4. Kwalifikacje naukowe i zawodowe pracowników
Instytutu w latach 2005–2010

Wzrósł również znacząco potencjał techniczny Instytutu. Inwestowano w aparaturę i urządzenia badawcze, a także w pozostałe urządzenia techniczne i nieruchomości Instytutu. Łącznie na inwestycje rzeczowe od
roku 2005 wydatkowano blisko 32 mln złotych, z czego
około 7 mln złotych stanowiły otrzymane przez Instytut dotacje budżetowe, a 25 mln złotych środki własne
Instytutu. W efekcie znacząco wzrosła wartość rzeczowych aktywów trwałych – obecnie przekracza ona
(z uwzględnieniem umorzenia) 25 mln złotych.

Rys. 5. Zmiany wartości (po umorzeniu) rzeczowych aktywów trwałych Instytutu w latach 2005–2010

Co ważne, wzrost wartości środków trwałych nie
nastąpił w wyniku zmiany postaci aktywów Instytutu
lecz wiązał się z ogólnym wzrostem majątku Instytutu,
którego wartość w roku ubiegłym przekroczyła poziom
100 mln złotych.

Rys. 6. Zmiany całkowitej wartości aktywów Instytutu
w latach 2005–2010

Rys. 7. Przychody Instytutu z działalności podstawowej
w latach 2005–2009

Warto również wspomnieć o tym, że w minionym
pięcioleciu Instytut wykorzystał nowe możliwości finansowania działalności badawczej, które pojawiły się
w wyniku przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Wartość finansowania prac Instytutu ze środków unijnych przekroczyła w minionym roku poziom
800 tys. złotych.

Rys. 8. Finansowanie prac Instytutu ze środków Unii
Europejskiej

Wśród bardziej znaczących inwestycji rzeczowych
ostatnich 5 lat należałoby wskazać zakupy nowej aparatury do badań i analiz materiałowych, w postaci, między innymi, nowoczesnego mikroskopu skaningowego
z możliwością analizy składu chemicznego w mikroobszarach czy nowych spektrometrów: rentgenowskiego
i optycznego, dla potrzeb instrumentalnej analizy chemicznej.
Jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć mających
na celu unowocześnienie możliwości badawczych Instytutu była budowa nowoczesnego systemu do badań pełzania materiałów. Został on wykonany według autorskiej koncepcji pracowników Instytutu, z częściowym
wykorzystaniem dotychczas posiadanych urządzeń
i zlokalizowany w nowym miejscu – na Hali I. Pozwala
on na prowadzenie zautomatyzowanych badań pełzania przy stabilizacji warunków prób zgodnej z najwyższymi aktualnymi wymaganiami światowymi.
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Rys. 12. System do prób pełzania ukończony w roku 2010

Rys. 9. Skaningowy mikroskop elektronowy zakupiony
w roku 2007, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego kwotą 2 mln zł

Rys. 13. Schemat układu budowanej w Instytucie Linii Półprzemysłowej Symulacji procesów technologicznych

Rys. 10. Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej zakupiony w roku 2009

W bieżącym roku został zakończony pierwszy etap
tego przedsięwzięcia obejmujący zakupiony w roku
2006 próżniowy piec stalowniczy o masie wytopu do
100 kg oraz zmodernizowany i rozbudowany układ
walcowania na gorąco, oparty na nawrotnej walcarce
duo/kwarto która była w posiadaniu Instytutu.

Rys. 11. Optyczny spektrometr emisyjny zakupiony w roku
2009

Największe jednak przedsięwzięcie ostatnich lat dotyczy reaktywacji możliwości prowadzenia w Instytucie eksperymentu technologicznego z zakresu wytwarzania i przetwarzania stali, tj. budowy Linii Półprzemysłowej Symulacji procesów technologicznych (LPS)
zlokalizowanej na Halach X i XI.

Rys. 14. LPS – stalowniczy piec próżniowy zakupiony
w roku 2006, dofinansowany przez Ministerstwo Nauki
i Informatyzacji kwotą 3 775 758,43 zł
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Rys. 15. LPS – walcownia gorąca ukończona w roku 2010

Prace IMZ 2 (2010)

Rys. 17. Nowe elewacje hal Instytutu, modernizacja ukończona w roku 2009

Po uzupełnieniu tego układu o zespół ciągły, które
nastąpi w ramach drugiego etapu, będzie można w Instytucie symulować produkcyjne procesy walcowania
na gorąco wyrobów długich i płaskich. Stworzy to,
w połączeniu z fizyczną symulacją laboratoryjną, prowadzoną na posiadanym przez Instytut urządzeniu
Gleeble i rozwijaną obecnie w Instytucie symulacją
numeryczną, możliwości dogłębnej weryfikacji nowych
koncepcji technologicznych przed ich wprowadzaniem
do przemysłu.
Modernizowana jest również i rozwijana baza eksperymentalna procesów surowcowych, zlokalizowana na
Hali XIV Instytutu.

Rys. 18. Nowe pomieszczenie Działu Księgowo-Finansowego Instytutu, modernizacja ukończona w roku 2009

Rys. 16. Aktualny stan urządzeń do eksperymentów w zakresie procesów surowcowych

Równolegle do rozwoju aparatury i urządzeń modernizowane są budynki i pomieszczenia Instytutu. Efekty tych działań to między innymi zespół sal konferencyjnych wraz z zapleczem w budynku A, nowe elewacje
hal Instytutu i wiele wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń.
Potencjał Instytutu jest intensywnie wykorzystywany w pracach na rzecz gospodarki.
Corocznie Instytut realizuje około tysiąca zadań, począwszy od umów na duże projekty badawcze, a skończywszy na drobnych analizach i ekspertyzach. Wykorzystanie wyników prac Instytutu przynosi znaczące
efekty gospodarcze. Adresatem prac Instytutu jest nie
tylko hutnictwo żelaza i stali, lecz również przetwórcy

i użytkownicy wyrobów stalowych. W tych ostatnich
przypadkach działalność Instytutu obejmuje zarówno
technologie wytwarzania wyrobów hutniczych dla potrzeb tych odbiorców, jak i zagadnienia przetwórstwa
i eksploatacji tych wyrobów.
Kilka przykładów wykorzystania wyników prac Instytutu w branżach pozahutniczych w okresie ostatnich 5 lat to:
• Energetyka konwencjonalna, na rzecz której
Instytut działa zresztą w sposób ciągły od dawna,
wykonując diagnostyczne badania materiału urządzeń energetycznych, których wyniki pozwalają na
przedłużenie okresu eksploatacji urządzeń znacznie
powyżej obliczeniowego czasu pracy. Ostatnio rozwijana jest również działalność badawcza w obszarze
stali do pracy w urządzeniach przeznaczonych do
wytwarzania energii w warunkach nadkrytycznych,
których stosowanie stanowi przyszłość energetyki
konwencjonalnej.
• Energetyka odnawialna, a konkretnie elektrownie wiatrowe. Celsa Huta Ostrowiec wykonuje elementy dla tych elektrowni ze stali, do odlewania której stosowana jest technologia opracowana
z udziałem Instytutu, pozwalająca na uzyskanie
wsadu do kucia o wymaganej jakości.
• Górnictwo węgla kamiennego. Huta Łabędy wykonuje łuki i akcesoria do obudów chodnikowych ze
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stali o podwyższonej wytrzymałości i zwiększonej odporności na korozję opracowanej w Instytucie.
• Budownictwo. Krajowe huty opanowały – przy
udziale Instytutu – technologię produkcji prętów
zbrojeniowych w najwyższej klasie europejskiej,
o granicy plastyczności powyżej 500 MPa.
• Przemysł obronny. We współpracy z zakładami
produkcyjnymi tego przemysłu i innymi placówkami
badawczymi opracowywane są w Instytucie materiały na wyroby specjalne i technologie wytwarzania
tych wyrobów.
• Transport szynowy. Huta Bankowa, Huta Królewska, Koltram i Tabor to zakłady, w których dzięki
zastosowaniu technologii opracowanych przy udziale
Instytutu uruchomiono produkcję lub osiągnięto poprawę jakości elementów zarówno pojazdów jak i nawierzchni szynowych.
• Przemysł motoryzacyjny. W ramach szerokiej
współpracy międzynarodowej Instytut prowadził badania symulacyjne technologii obróbki cieplnej blach
karoseryjnych oraz opracowywał nowe materiały na
elementy układów kierowniczych dla potrzeb producentów szwedzkich i niemieckich.
Niezależnie od rozwoju działalności, której końcowymi beneficjentami są odbiorcy wyrobów hutniczych,
najważniejszym obszarem działania Instytutu pozostaje przemysł stalowy. Co prawda w warunkach wolnorynkowych, Instytut nie ma możliwości ani ambicji,
by – tak jak dawniej – wspierać swoją działalnością
naukowo-badawczą proces hutniczy w całej jego rozciągłości i we wszystkich szczegółach, natomiast doskonali swoje działania w tych kierunkach i obszarach,
w których posiada rynkową przewagę konkurencyjną.
Zakres działań Instytutu na rzecz hutnictwa rozpoczyna się od opracowań strategicznych i analityczno-studialnych, związanych z restrukturyzacją i rozwojem
branży i zakładów. Apogeum tej działalności miało
miejsce na przełomie minionej i obecnej dekady, kiedy
to Instytut opracowywał na potrzeby restrukturyzacji
hutnictwa liczne studia, programy i oceny programów
opracowywanych przez ekspertów zewnętrznych.
Na marginesie należy zauważyć, że choć różnie ocenia się wyniki restrukturyzacji polskiego przemysłu
stalowego, to dzisiaj z perspektywy lat należy uznać, że
zakończyła się ona sukcesem. Na sukces ten złożyły się
nie tylko zmiany wprowadzone w obszarach organizacji, zatrudnienia i finansów, lecz także głębokie zmiany
w obszarze techniki i technologii. Warto przypomnieć,
że w latach 90. XX wieku, jeszcze przed prywatyzacją,
nastąpiło radykalne unowocześnienie polskiej metalurgii: wprowadzenie technologii ciągłego odlewania stali,
wyeliminowanie procesu martenowskiego, likwidacja
przestarzałych części surowcowych w wielu zakładach
hutniczych. Te przemiany w dużej mierze przyczyniły
się do tego, że nasze hutnictwo stało się atrakcyjne dla
inwestorów i że na koniec zostało pomyślnie sprywatyzowane. W całym tym procesie modernizacji branży
Instytut miał swój istotny udział.
Aktualnie, w odniesieniu do restrukturyzacji branży Instytut prowadzi jeszcze na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki prace monitorujące, wynikające z polskounijnych zobowiązań akcesyjnych.
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Wśród opracowań dotyczących technologii hutniczych do ważniejszych przykładów z okresu ostatniego
5-lecia zaliczyć należy:
– prace, które pozwoliły na obniżenie kosztów wytwarzania wsadu wielkopiecowego poprzez częściowe
zastąpienie koksiku antracytem na taśmie spiekalniczej,
– opracowanie nowych materiałów żużlotwórczych na
bazie MgO
– prace nad poprawą jakości stali z zastosowaniem procesu filtrowania, w tym filtrowania stali w kadziach
pośrednich urządzeń COS
– zastosowanie odpadów gumowych do nawęglania
w procesie stalowniczym
– komputerowe systemy wspomagania technologii procesów hutniczych, w tym opracowany ostatnio we
współpracy z Akademią Górniczo- Hutniczą hybrydowy system wspomagania dla nowej Walcowni Gorącej Blach ArcelorMittal Poland Oddział w Krakowie.
Niezależnie od zaangażowania w prace utylitarne,
Instytut włącza się również w nurt badań poznawczych,
które też mają istotne znaczenie gospodarcze, szczególnie w świetle – przyjętej przez Unię Europejską – strategii gospodarki opartej na wiedzy. Do najważniejszych
i najciekawszych prac z tego zakresu należą prace
nad nowymi klasami stali ultrawysokowytrzymałych,
o granicy plastyczności sięgającej kilku gigapaskali.
Ważne są również prace dotyczące rozwoju metodyk
badawczych. Pozwalają one nie tylko doskonalenie
warsztatu badawczego, lecz także mogą skutkować
dodatkowymi liczącymi się efektami komercyjnymi.
Pokłosiem prac metodycznych prowadzonych przez
Instytut w zakresie analityki chemicznej są wytwarzane obecnie przez Instytut certyfikowane materiały odniesienia (wzorce) do analiz chemicznych. W ostatnim
pięcioleciu eksport wzorców Instytutu osiągnął zasięg
światowy, a sam Instytut stał się uczestnikiem systemu atestacyjnego światowego lidera produkcji wzorców
– firmy Brammer ze Stanów Zjednoczonych.
Podsumowując można stwierdzić, że w okresie ostatnich pięciu lat Instytut znacząco rozwinął swój potencjał kadrowy i techniczny. Potencjał ten był skutecznie
wykorzystywany w działalności badawczej Instytutu
prowadzonej na rzecz gospodarki, w tym w szczególności na rzecz wytwórców i użytkowników stali i wyrobów
stalowych.
Wyniki osiągnięte przez Instytut są przede wszystkim zasługą jego kadry, lecz swój znaczący udział
w nich mają również przemysłowi i naukowi partnerzy
Instytutu. Dobra współpraca Instytutu z przedsiębiorstwami przemysłowymi jest podstawą:
– identyfikacji problemów wymagających naukowych
rozwiązań,
– realizacji przemysłowych eksperymentów i prób
technologicznych, stanowiących nieraz istotną część
projektów badawczych oraz
– skutecznego wdrożenia wyników wykonanych badań.
Natomiast współpraca z innymi ośrodkami badawczymi, w tym ośrodkami zagranicznymi, pozwala na
poszerzanie zakresu prac prowadzonych przez Instytut, a także na uczestnictwo w większych programach
badawczych i projektach o charakterze międzynarodowym.

