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PODSUMOWANIE SEMINARIUM
„STAL DLA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA –
TECHNOLOGIE I WYROBY”
SUMMARY OF THE SEMINAR
”STEEL FOR MODERN SOCIETY – PROCESSES AND PRODUCTS”
Seminarium: Stal dla nowoczesnego społeczeństwa
– technologie i wyroby było okazją do prezentacji wyników prac badawczych, opracowań i analiz oraz do
kuluarowych dyskusji i ustaleń. Obejmowało panel
dyskusyjny, dotyczący uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przemysłu stalowego w Europie, cztery
referaty gości zagranicznych wprowadzające do sesji
tematycznych oraz około czterdziestu referatów specjalistycznych, obejmujących wyniki badań prowadzonych
w Instytucie lub w innych jednostkach naukowych oraz
w zakładach przemysłowych z udziałem Instytutu. Na
podstawie tych prezentacji i dyskusji oraz publikacji
referatów przedstawiono niniejszą ocenę zaangażowania Instytutu w badaniach na rzecz przemysłu w ostatnich pięciu latach. W omówieniu tym szczególną uwagę
zwrócono na kierunki dalszych badań na potrzeby poszczególnych branż.
Obszar oddziaływania i współpracy Instytutu jest
szeroki i obejmuje przedsiębiorstwa z następujących
branż:
– stalowej,
– energetyki,
– środków transportu,
– zbrojeniowej,
– budownictwa,
– górnictwa,
– maszynowej.
Badania i wdrożenia na rzecz przedsiębiorstw branży stalowej, należą do podstawowych zadań statutowych Instytutu. Ilość wdrożonych prac w tych przedsiębiorstwach uległa ostatnio zmniejszeniu, z jednej
strony – wskutek zmniejszenia się ich liczby, a z drugiej – wskutek ograniczenia środków budżetowych na
realizację projektów celowych.
Do perspektywicznych i wnoszących duży ładunek
innowacyjności należą wdrożenia systemów inteligentnej produkcji. Dlatego dotychczasowe zaangażowanie
Instytutu w tym obszarze, realizowane we współpracy
z innymi jednostkami naukowymi należy kontynuować
i rozwijać. Dotyczy to w szczególności dwóch kierunków badań:
• Rozwoju komputerowych systemów wspomagania
produkcji w oparciu o numeryczne i fizyczne badania
symulacyjne nowych wyrobów i technologii. Przykładem jest hybrydowy system komputerowego projektowania technologii walcowania blach taśmowych
w nowej Walcowni Gorącej AMP w Krakowie.

• Rozwoju i upowszechniania systemów wspomagania
produkcji, wykorzystujących poprawę logistyki procesów do obniżenia kosztów produkcji (oszczędności zużycia surowców, dodatków stopowych i mediów oraz
poprawa uzysków). Jako przykłady należy wskazać:
Inteligentny system ekspertowy do sterowania procesem wytwarzania stali w Ferrostal Łabędy oraz
Komputerowy system doboru wsadu do pieca Konel®
w ISD Huta Częstochowa.
Dotychczasowe zaangażowanie badawcze Instytutu
w zakresie przygotowania wsadu oraz wytwarzania
i odlewania stali wskazuje, że należy podjąć lub kontynuować następujące badania:
• Badania nad rozwojem nowego procesu wielkopiecowego o ograniczonej emisji CO2 (procesy: koksowotlenowy, metanowy, wodorowy) – udział w programie
ULCOS
• Opracowanie sprawnych energetycznie i przyjaznych
dla środowiska zintegrowanych technologii wytwarzania wodoru i żelaza gąbczastego
• Wdrożenie nowych specjalistycznych kompaktowanych żużli rafinacyjno-izolujących przeznaczonych
dla procesu COS, pieców indukcyjnych i odlewania
konwencjonalnego oraz nowego materiału do regulowania MgO w żużlu stalowniczym
• Zastosowanie filtrów ceramicznych do poprawy czystości stali
• Opracowanie przemysłowych technologii kształtowania makrostruktury i mikrostruktury wlewków ciągłych w linii COS w celu dalszej poprawy ich jakości
i wyeliminowania mikropęknięć.
Natomiast w obszarze ochrony środowiska występują następujące potrzeby badawcze i wdrożeniowe:
– recykling zaolejonych odpadów metalonośnych na taśmie spiekalniczej,
– utylizacja szlamów i mułków stalowniczych,
– recykling porafinacyjnych żużli metalurgicznych
w procesie wytapiania stali,
– ograniczenie emisji CO2 w procesach surowcowych,
– zastosowanie zużytych żużli metalurgicznych do procesu sekwestracji CO2.
Powyższe rozwiązania mają dwojaki aspekt: z jednej
strony pozwalają na recykling cennych materiałów,
a z drugiej na ograniczenie emisji lub składowania
szkodliwych dla środowiska odpadów.
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Podsumowanie seminarium...

Oferta badawcza Instytutu z tego zakresu jest przedmiotem oceny i uzgodnień z głównym producentem stali w Polsce – Spółką ArcelorMittal Poland.
Energetyka jest branżą, która w ostatnim okresie
stała się obiektem szczególnego zainteresowania. Składa się na to, z jednej strony prognozowany wzrost popytu na energię elektryczną, a z drugiej konieczność
odbudowy wyeksploatowanej bazy technicznej oraz radykalne ograniczenie emisji CO2, przy dalszym stosowaniu węgla jako podstawowego surowca energetycznego.
Bieżące zaangażowanie Instytutu w prace na rzecz
energetyki dotyczy diagnostyki urządzeń ciśnieniowych
elektrowni. W tej dziedzinie zespół Instytutu wypracował odpowiednie procedury i metody monitorowania
degradacji właściwości użytkowych stali i określania
przewidywanego czasu dalszej bezpiecznej eksploatacji. Równolegle buduje bazę danych, zawierającą charakterystyki stali, wprowadzając nowe przyszłościowe
gatunki.
Jednak energetykę węglową czeka rewolucja innowacyjna, którą wymusza potrzeba ograniczenia emisji
CO2 poprzez radykalne zwiększenie sprawności. Poprawę sprawności można uzyskać w nowo budowanych
blokach o parametrach nadkrytycznych i supernadkrytycznych. W procesie tym konieczne jest podjęcie skoordynowanego strategicznego programu badań, który
obejmie:
• Wdrożenie nowych stali i stopów oraz wyrobów odpornych na pełzanie na elementy kotłów nadkrytycznych i ultranadkrytycznych oraz dla procesów zgazowania węgla
• Opracowanie technologii przetwórstwa i łączenia wyrobów z tych stali i stopów oraz
• Badania eksploatacyjne ww. wyrobów w warunkach
pełzania i korozji.
Drugi kierunek zmian w energetyce dotyczy wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Również w tej dziedzinie potrzebne są nowe wyroby
ze stali i stopów na instalacje do spalania biomasy, jak
również na turbiny elektrowni wiatrowych i wodnych.
Odrębnym zagadnieniem jest budowa elektrowni jądrowych, które być może będą się opierać na dostawie
materiałów wraz z technologią.
Zaangażowanie Instytutu w prace na rzecz przemysłu środków transportu nie jest dostateczne. W niewielkim stopniu angażowaliśmy się ostatnio w produkcję blach grubych dla przemysłu stoczniowego, co wiąże
się z kryzysem tej branży.
W dziedzinie motoryzacji i lotnictwa słabością
jest rozproszona tematyka badań – jako wynik jednostkowych zleceń ze stron producentów odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego.
W związku z ograniczonymi możliwościami krajowej produkcji blach karoseryjnych dla motoryzacji zaangażowanie wdrożeniowe Instytutu w tej dziedzinie
jest niewielkie. Zespoły badawcze Instytutu posiadają
natomiast dobre przygotowanie badawcze i rozeznanie
materiałowe w zakresie nowoczesnych stali do produkcji blach karoseryjnych. Istnieje potrzeba uruchomienia kompleksowego programu badań, obejmującego nowoczesne stale i wyroby dla tego przemysłu na bazie:
– dotychczasowych wyników badań stali IF, BH, DP,
TRIP i CP oraz parametrów technologicznych przeróbki cieplno-plastycznej blach karoseryjnych,
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– wyników dwóch projektów celowych dotyczących
opracowania technologii produkcji odkuwek dla przemysłu motoryzacyjnego – ForgeX Polska.
W zakresie odkuwek Instytut prowadzi również
współpracę z WSK PZL Rzeszów ukierunkowaną na
elementy przekładni silników lotniczych, jak również
łopatek i aparatów kierujących z nadstopów na bazie
Ni i Co. Zespół Analiz Chemicznych wykonuje badania
czystości stopów, jak również opracowuje systemy oceny materiałów wsadowych.
W zakresie transportu szynowego Instytut również nie realizuje kompleksowych badań. Ma to związek
z brakiem nowych inwestycji i modernizacji w spółkach
tej branży, jak i z ograniczonymi możliwościami produkcyjnymi po stronie hutnictwa. Potrzeby tej branży
obejmują:
• Podjęcie kompleksowego programu badawczego we
współpracy z AMP, obejmującego wdrożenie nowego
asortymentu szyn o długości powyżej 100 m i akcesoriów szynowych
• Podjęcie problematyki badawczej w zakresie rozwoju zestawów kołowych dla transportu kolejowego
i tramwajowego.
Są przygotowane do wdrożenia projekty nowych rozwiązań, które mogłyby się doczekać realizacji pod warunkiem szerszego wejścia krajowych producentów na
rynek światowy.
Badania stali i wyrobów dla przemysłu zbrojeniowego stanowią ważny kierunek badań w Instytucie
i należy je kontynuować. Badania te dotyczą blach
pancernych oraz amunicji artyleryjskiej i rakietowej.
W zakresie opancerzenia należy dążyć do opracowania
nowych materiałów stalowych i kompozytowych. W zakresie amunicji należy kontynuować współpracę z Fabryką Produkcji Specjalnej w Bolechowie i z Zakładami
Metalowymi MESKO nad opracowywaniem i wdrażaniem nowych gatunków stali i półwyrobów o wyższych
od dotychczasowych właściwościach eksploatacyjnych
na elementy rakiet i pocisków oraz innych wyrobów
sektora zbrojeniowego.
Bolączką branży zbrojeniowej są zamówienia niewielkich partii wyrobów stalowych, które są nieopłacalne
dla masowego hutnictwa. Dlatego godną realizacji jest
inicjatywa Instytutu uruchomienia Centrum produkcji
i rozwoju metalowych materiałów konstrukcyjnych do
zastosowań w przemyśle obronnym.
Budownictwo jest jedną z prężnie rozwijających się
branż przemysłu. Należy przewidywać utrzymanie się
tendencji rozwojowych szczególnie w zakresie infrastruktury miejskiej i drogowej.
Wskazane jest uruchomienie programu badań przy
współpracy producentów, użytkowników oraz instytucji certyfikujących wyroby, w zakres którego weszłaby
następująca tematyka:
• Opracowanie klasy prętów do zbrojenia betonu o granicy plastyczności 550–600 MPa i bardzo dobrych
właściwościach technologicznych (ciągliwość, spawalność) i użytkowych (podwyższona odporność na
nagłe przeciążenia i/lub na działanie podwyższonej
temperatury)
• Opracowanie nowoczesnych gatunków stali i technologii wytwarzania cięgien sprężających (pręty, druty,
sploty)
• Dalszy rozwój kształtowników konstrukcyjnych
i blach grubych: w kierunku podwyższania właściwości użytkowych, przy jak najmniejszych kosztach
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wytwarzania – w szczególności opracowanie przemysłowych technologii wytwarzania wyrobów gradientowych, o zróżnicowanych właściwościach powierzchni, warstwy przypowierzchniowej i rdzenia.
Na potrzeby górnictwa należy kontynuować badania nad nowymi typami obudów górniczych dla specjalnych warunków eksploatacji (stale mikrostopowe
o podwyższonej wytrzymałości, wysokiej ciągliwości
i odporności na korozję). Badania te wiążą się głównie
ze współpracą z Hutą Łabędy, gdzie wdrażano technologie produkcji nowych obudów górniczych. Pojawia
się pytanie: czy ta współpraca się wzmocni wraz z wejściem Huty do spółki węglowej?
W zakresie współpracy z przedsiębiorstwami przemysłu maszynowego, ze względu na dużą różnorodność asortymentową wyrobów (narzędzia, przekładnie
zębate, sprzęt agd) i ich użytkowników – możliwości
uruchomienia kompleksowego programu badawczego
jest ograniczona.
Występuje natomiast potrzeba kontynuacji badań
nad opracowaniem nowych materiałów stalowych i na
bazie żelaza na części maszyn do zastosowań w ekstremalnych warunkach eksploatacji, takich jak ścieranie,
oddziaływania udarowe i obciążenia zmęczeniowe.
WNIOSKI
Przedstawiony na Seminarium dorobek badawczowdrożeniowy Instytutu w ostatnich pięciu latach moż-
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na ocenić formułując odpowiedzi na następujące pytania:
Czy badania Instytutu stanowią wkład w rozwój
światowej metalurgii?
Czy badania Instytutu przyczyniają się do poprawy
stanu środowiska naturalnego?
Czy działalność Instytutu prowadzi do poprawy innowacyjności polskiej gospodarki?
Czy wdrożenia wyników prac Instytutu mają wpływ
na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu stalowego?
Odpowiedzi na powyższe pytania są pozytywne, ale
na pewno można i należy osiągnąć więcej. W dalszej
działalności należy dążyć do zwiększenia wymiernych
efektów w postaci: przychodów z bezpośrednich zleceń,
liczby wdrożeń, patentów i znaczących publikacji.
Kierunkami wzmożonej aktywności Instytutu powinny być:
• Intensyfikacja międzynarodowej współpracy przy realizacji projektów w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej;
• Dalsze pogłębianie współpracy z producentami wyrobów stalowych w Polsce, a w szczególności ArcelorMittal Poland;
• Systematyczne poszerzanie oferty badawczej Instytutu na potrzeby użytkowników wyrobów stalowych,
a w szczególności energetyki, transportu, budownictwa i przemysłu zbrojeniowego.

