
INSTYTUT METALURGII ŻELAZA IM. ST. STASZICA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

ANNUAL REPORT

2015

Gliwice, maj 2016



SpiS treści

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  
INSTYTUTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1. Podstawy prawne działalności . . . . . . . . . . . 3
1.2. Misja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. Zakres działalności podstawowej  . . . . . . . . 4
1.4. Kategoria jednostki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5. Struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.6. Rada Naukowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7. Kadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.8. Majątek i finanse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA  
INSTYTUTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1. Informacja ogólna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2. Omówienie merytoryczne . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.1. Sprzedaż bezpośrednia – prace  
badawcze, ekspertyzy i analizy  
zlecone bezpośrednio przez podmioty 
gospodarcze i inne organizacje. . . . . . . . 12

2.2.2. Projekty badawcze w ramach Programu 
INNOTECH oraz Programu Badań  
Stosowanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2.3. Projekty badawcze – własne . . . . . . . . . . 15
2.2.4. Projekty międzynarodowe  . . . . . . . . . . . 15
2.2.5. Prace badawcze statutowe, dotacja  

na specjalne urządzenia badawcze  
prace finansowane z Funduszu Badań  
Własnych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3. Efektywność wykorzystania środków  
budżetowych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. uPOWSZECHNIANIE WyNIkóW  
BADAń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4. DZIAŁALNOŚĆ WyNALAZCZA . . . . . . . . 19
5. NAgrODy I WyróżNIENIA. . . . . . . . . . . 20
6. DZIAŁALNOŚĆ INFOrMACyjNA . . . . . . 21
7. DZIAŁALNOŚĆ W OrgANIZACjACH  

ZEWNęTrZNyCH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. SyTuACjA gOSPODArCZA 

INSTYTUTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.1. Aktualna sytuacja finansowa . . . . . . . . . . . 25
8.2. Perspektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

cONteNtS

1. gENErAL INFOrMATION  
ON THE INSTITUTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1. Legal foundations of the activity . . . . . . . . . 3
1.2. Mission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.3. The scope of core activity  . . . . . . . . . . . . . . 4
1.4. Category of the entity  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.5. Organization structure . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.6. Scientific Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.7. Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.8. Assets and finance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. CORE ACTIVITY  
OF THE INSTITuTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1. general information . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2. Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.1. Direct sales – research works, expert 
opinions and analyses ordered directly 
by business entities or other 
organizations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.2. research projects under  
INNOTECH and Applied research  
Programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.2.3. research projects – internal . . . . . . . . . . 15
2.2.4. International Projects  . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.5. Statutory research works, subsidy  

for special research equipment,  
works funded from Internal research  
Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.3. Effectiveness of state funds  
utilization  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. DISSEMINATION OF THE rESuLTS 
OF rESEArCH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4. INVENTORY ACTIVITY . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. PRIZES AND HONORABLE MENTIONS  20
6. INFOrMATION ACTIvITy . . . . . . . . . . . . . 21
7. ACTIVITY IN ExTERNAL 

ORGANIZATIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8. ECONOMIC SITUATION 

OF THE INSTITuTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.1 Present financial standing . . . . . . . . . . . . . . 25
8.2. Prospects  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28



3

INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA 
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK  2015  n  ANNUAL  REPORT  2015

1. OGóLNA ChARAkTERYSTYkA 
instytutu

1.1. podstawy prawne działalności
Instytut Metalurgii żelaza im. Stanisława Staszica 
jest państwową jednostką organizacyjną, posiadającą 
osobowość prawną. Organem nadzorującym działal-
ność Instytutu jest minister właściwy do spraw gospo-
darki. Podstawowym aktem prawnym regulującym 
działalność Instytutu jest ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych (tekst jedn. Dz.U. 
2015, poz. 1095 ze zm.). 
Zgodnie z art. 18. ww. ustawy Instytut występuje 
w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek, 
pokrywa koszty swej działalności z uzyskiwanych 
przychodów i odpowiada za swoje zobowiązania.
Zgodnie z art. 17 ust. 1–2 ustawy o instytutach ba-
dawczych, „do rozporządzania składnikami aktywów 
trwałych instytutu o wartości rynkowej przekracza-
jącej równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, 
z wyłączeniem czynności w zakresie komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sto-
suje się przepisy art. 5a-5c ustawy z dnia 8 sierpnia 
1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysłu-
gujących Skarbowi Państwa (tekst jednolity Dz.u. 
z 2016 r. poz. 154), a ponadto „Instytut sprzedaje 
innym podmiotom, na podstawie umów prawa cy-
wilnego, składniki aktywów trwałych w drodze pu-
blicznego przetargu na zasadach określonych w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach pań-
stwowych (Dz.u. z 2013 r. poz. 1384)”.
Instytut posiada status podmiotu prawa publicznego 
i w związku z tym jest objęty zakresem podmioto-
wym ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamó-
wień publicznych (tekst jedn. Dz.u. z 2015 r., poz. 
2164).
jako jednostka naukowa, Instytut korzysta z dofinan-
sowania pochodzącego ze środków budżetu państwa 
przeznaczonych na naukę. Dofinansowanie to odby-
wa się aktualnie zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
(tekst jedn. Dz.u. z 2014 r., poz. 1620).
Podstawowym wewnętrznym aktem prawnym, regu-
lującym działalność Instytutu, jest Statut uchwalo-
ny przez radę Naukową Instytutu w dniu 2 grudnia 
2010 r. i zatwierdzony przez Ministra Gospodarki 
w dniu 2 lutego 2011 r. 

1. GENERAL INFORMATION  
ON ThE INSTITUTE

1.1. Legal foundations of the activity
Instytut Metalurgii żelaza im. Stanisława Staszica is 
a state entity with a legal personality. The authority 
which supervises the activity of the Institute is the 
minister responsible for economy issues. A funda-
mental legal act regulating the Institute’s activity has 
been the Act of April 30, 2010 on Research Institu-
tes (consolidated version journal of Laws 2015, Item 
1095, as amended).
In line with Art. 18 of the Act, in business relations, 
the Institute acts in its own name and for its own ac-
count, covers the cost of its operations from the ob-
tained revenues as well as remains in charge for its 
liabilities. 
In line with Art. 17 Clause 1–2 of the Act on rese-
arch Institutes,”in case of disposal of the Institute’s 
fixed assets of market value exceeding the equivalent 
in PLN of Eur 250 000, excluding the activities re-
lated to commercialization of the results of research 
and developmental works, provisions of Art 5a-c of 
the Act of August 8, 1996 on the principles of execu-
ting the rights vested in the State Treasury (consoli-
dated version journal of Laws of the year of 2016, 
Item 154) shall be applicable, moreover, ”Pursuant 
to civil law contracts, the Institute sells to other enti-
ties fixed assets in line with principles defined in the 
regulations issued on the basis of Art 46 Clause 4 of 
the Act of September 25, 1981 on state enterprises 
(journal of Laws of the year 2013, Item 1384)”.
The Institute has a status of public law entity, and 
thus it is covered by the provisions of the Act of Ja-
nuary 29, 2004 on public procurement. (journal of 
Laws of the year 2015, Item 2164).
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 (Consoli-
dated version journal of Laws of the year 2014, Item 
1620).
A fundamental internal act regulating the activity of 
the Institute is the Statute, which was resolved by the 
Scientific Council of the Institute on December 2, 
2010 and approved by the Minister of Economy on 
February 2, 2011. 
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1.2. Misja
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 insty-
tucji publicznych – związanych z hutnictwem żelaza 
i stali.

1.3. Zakres działalności podstawowej
Działalność naukowo-badawcza Instytutu ma w zde-
cydowanej większości charakter badań stosowanych, 
których wyniki są wdrażane lub wykorzystywane 
w gospodarce. Część badań ma charakter podstawo-
wy (poznawczy) i obejmuje m.in. perspektywiczne 
kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdro-
żeniowej Instytutu. kierunki perspektywiczne są 
ukierunkowane na opracowanie materiałów i tech-
nologii innowacyjnych w skali co najmniej krajo-
wej. 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 rozwiąza-
nie. Służą one również rozwojowi naukowemu kadry 
Instytutu oraz rozwojowi metodyk badawczych sto-
sowanych w Instytucie.
Prace i usługi badawcze wykonywane przez Instytut 
obejmują następujące obszary:

rozwój i doskonalenie stali i stopów konstrukcyj- ■

nych; projektowanie składu chemicznego i struk-
tury wewnętrznej materiału pod kątem uzyskania 
wymaganych właściwości wyrobu
rozwój i wdrażanie do produkcji nowych asorty- ■

mentów oraz doskonalenie jakości już produkowa-
nych półwyrobów i wyrobów hutniczych
Opracowywanie technologii zaawansowanego  ■

przetwórstwa i sposobów dostosowania właściwo-
ści wyrobów do wymagań odbiorców
Badania procesów technologicznych, w tym bada- ■

nia prowadzone zaawansowanymi metodami sy-
mulacji fizycznej i numerycznej
rozwój i wdrażanie nowych i ulepszonych techno- ■

logii hutniczych w zakresie:
procesów surowcowych, obejmujących produk- –
cję surówki, stali i żelazostopów,
procesów ciągłego i konwencjonalnego odlewa- –
nia stali,
procesów kształtowania plastycznego na gorą- –
co wyrobów hutniczych (walcowania wyrobów 

1.2. Mission
The Mission of Instytut Metalurgii żelaza (The In-
stitute for Ferrous Metallurgy) is to conduct research 
and development works, prepare expert opinions as 
well as to render research, consulting and training 
and analytical services in favour of steel manufactu-
rers, steel users and institutions, in that public institu-
tions, related to the iron and steel industry.

1.3. The scope of core activity
Scientific and research activity of the Institute is mo-
stly 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 (cogni-
tive) and covers prospective directions of scientific, 
development and implementation activity of the In-
stitute. Prospective directions are directed towards 
development of materials and technologies innovati-
ve on at least national scale.
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 develop-
ment of the Institute personnel as well as develop-
ment of research methodologies applied in the Insti-
tute.
research works and services executed by the Institu-
te cover the following fields:

Development and improvement of steel and con- ■

struction alloys; developing chemical composition 
and designing internal structure of material from 
the point of view of the required properties of pro-
duct 
Development and implementation of new product  ■

ranges and improvement of quality of the manufac-
tured semi-products and steel products
Development of technology of advanced proces- ■

sing and manners of products’ properties adjust-
ment to the requirements of consumers 
Investigation of technological processes including  ■

research carried out by means of advanced methods 
of physical and numerical simulation 
Development and implementation of new and im- ■

proved 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 pro- –
ducts rolling, die and blacksmith forging)
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długich i płaskich, kucia matrycowego i swo-
bodnego),
procesów przeróbki plastycznej na zimno, –
procesów obróbki cieplnej, (w tym obróbki  –
bezpośrednio z ciepła przeróbki plastycznej na 
gorąco) i procesów wykańczania wyrobów sta-
lowych

Opracowywanie i wdrażanie technologii utylizacji  ■

odpadów, oczyszczania ścieków, odpylania gazów 
odciągowych, recyklingu pyłów i szlamów w za-
kładach hutniczych
Badanie składu chemicznego, właściwości i struk- ■

tury materiałów, wykonywanie ekspertyz mate-
riałowych, w tym: badań wyrobów na zgodność 
z normami oraz analiz wad wyrobów stalowych 
Diagnostyczne badania materiałowe części ci- ■

śnieniowej 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 ana-
lizy 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 zasto-
sowań użytkowych
Doradztwo gospodarcze obejmujące: analizy ma- ■

kroekonomiczne, analizy marketingowe, analizy 
finansowe, analizy strategiczne, planowanie i oce-
nę efektywności przedsięwzięć gospodarczych, 
monitorowanie i analizę realizacji programów re-
strukturyzacyjnych.

1.4. kategoria jednostki
W wyniku kompleksowej oceny jednostek nauko-
wych, przeprowadzonej w roku 2013, na podstawie 
art. 44, ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o za-
sadach finansowania nauki oraz Rozporządzenia Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 
2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
kategorii naukowej jednostkom naukowym Instytut 
uzyskał kategorię A (Decyzjia nr 275/kAT/2013 Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 paź-
dziernika 2013 roku).

1.5. Struktura organizacyjna
Według stanu na 31.12.2015 struktura organizacyjna 
Instytutu przedstawiała się następująco: 

cold working –
heat treatment of steel products (including direct  –
treatment using the heat of hot working) and fi-
nishing of steel products

Development and implementation of the technolo- ■

gies of: waste recycling, sewage treatment, dedu-
sting of waste gases, recycling of dusts and sludge 
in steel plants
Examination of chemical composition, properties  ■

and structure of materials, expert assessments of 
materials, including: tests of products for their 
compliance with standards and analyses of steel 
products’ defects
Diagnostic material tests of pressure parts of po- ■

wer engineering equipment operating in creep con-
ditions for the purpose of permitting their further 
operations. 

Consulting activity of the Institute includes:
Scientific consultancy in scope of research metho- ■

dology, in particular material tests and analysis and 
interpretation of tests results 
Technical consultancy in scope of selection of equi-  ■

pment and units for steel manufacturing and steel 
processing 
Technical consultancy in scope of selection of ste- ■

el (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 ef-
ficiency of business undertakings, monitoring and 
analysis of implementation of the restructuring 
programmes.

1.4. Category of the entity
As a result of comprehensive assessment of rese-
arch 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 Mini-
ster 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. Organization structure
As of December 31, 2014 organization structure of 
the Institute was as follows:
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Dyrektor Instytutu  
– dr inż. Adam Schwedler 

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

główny księgowy  
– mgr klaudia Pocwa

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemów Zarządzania 
– dr hab. jerzy Wiedermann, prof. nzw.

radca Prawny 
– dr grzegorz gorczyński

Inspektor BHP 
– mgr krzysztof Podkowski

Institute Director  
– Adam Schwedler, Dr. Eng. 

Deputy Director for Scientific Affairs 
– józef Paduch, Prof. Dr. Hab.

Chief Accountant  
– klaudia Pocwa, MSc.

Proxy for Management Systems  
– jerzy Wiedermann, Dr. Hab.,  
 Prof. at the Institute

Legal Attorney  
– grzegorz gorczyński, Dr.

Health and Safety Inspector    
– krzysztof Podkowski, MSc.

Research Departments   
Department Managers
BA –  Department of Business Consulting        
 Wojciech Szulc, Dr. Hab. Eng.,  
 Prof. at the Institute
BC –  Department of Analytical Chemistry 
 grażyna Stankiewicz, Dr.
BE –  Department of Materials for Power  
 Engineering 
 janusz Dobrzański, Dr. Eng.,  
 Prof. at the Institute 
BL –  Department of Investigations of Properties  
 and Structure of Materials  
 jerzy Wiedermann, Dr. Hab. Eng.,  
 Prof. at the Institute
BS –  Department of Primary Processes          
 Marian Niesler, Dr. Hab. Eng.,  
 Prof. at the Institute
BT –  Department of Process Simulation  
 roman kuziak, Prof. Dr. Hab.
BW – Department of Manufacturing Technology  
 and Application of Products   
 Bogdan garbarz, Dr. Hab. Eng.,  
 Prof. at the Institute

Administration and Technical Departments 
Department Managers
DF –  Accounting and Finance Dept  
 klaudia Pocwa, MSc.
Dg –  Maintenance Dept.   
 jacek Ciepliński, Eng.
Dk –  Hr and Payroll Dept.  
 Małgorzata Makola
DZ –  Management and Information Dept.  
 Elżbieta Lamch, MSc.

Zakłady badawcze  
kierownicy zakładów
BA – Zakład Analiz Ekonomicznych  
 dr hab. inż. Wojciech Szulc, prof. nzw.
BC – Zakład Chemii Analitycznej 
 dr grażyna Stankiewicz
BE – Zakład Badań Materiałów dla Energetyki   
 dr hab. inż. janusz Dobrzański, prof. nzw.
BL – Zakład Badań Właściwości i Struktury 
 Materiałów 
 dr hab. jerzy Wiedermann, prof. nzw.
BS – Zakład Badań Procesów Surowcowych 
 dr hab. inż. Marian Niesler, prof. nzw.
BT – Zakład Symulacji Procesów 
 Technologicznych 
 prof. dr hab. roman kuziak
BW – Zakład Technologii Wytwarzania  
 i Aplikacji Wyrobów 
 prof. dr hab. inż. Bogdan garbarz

Działy administracyjne i techniczne 
kierownicy działów
DF – Dział księgowo-Finansowy   
 mgr klaudia Pocwa
Dg – Dział gospodarczy  
 inż. jacek Ciepliński
Dk – Dział Spraw Personalnych i Płac  
 Małgorzata Makola
DZ – Dział Zarządzania i Informacji  
 mgr Elżbieta Lamch
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pozostałe komórki organizacyjne
DI  – komórka Informatyczna 
  dr jacek Loska
DNb – Służba BHP 
 mgr Krzysztof Podkowski
Dr  – radca Prawny 
  dr grzegorz gorczyński

1.6. Rada Naukowa
W roku 2015 odbyły się trzy posiedzenia rady Nau-
kowej Instytutu Metalurgii żelaza. 
Pierwsze posiedzenie (o kolejnym numerze 149) 
odbyło się 12 marca 2015 r. W trakcie posiedzenia, 
po wysłuchaniu opinii Zespołów problemowych, 
rada zaopiniowała sprawozdanie finansowe, spra-
wozdanie z działalności Instytutu za rok 2014 oraz 
kierunkowy plan tematyczny badań naukowych 
i prac rozwojowych Instytutu w roku 2015. kolej-
nymi punktami obrad było wydanie opinii w sprawie 
wniosków personalnych dotyczących zatrudnienia 
na stanowiskach naukowych w Instytucie oraz uzu-
pełnień w regulaminie Organizacyjnym Instytutu. 
Na zakończenie obrad dyrektor Instytutu przekazał 
informację o planowanym III Otwartym Seminarium 
Instytutu w ramach obchodów 70-lecia Instytutu Me-
talurgii żelaza.
W dniu 25 czerwca 2015 r. odbyło się drugie posiedze-
nie rady Naukowej (nr kolejny 150). Było to ostatnie 
posiedzenie rady kadencji 2011–2015 i jednocześnie 
pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady Nauko-
wej kadencji 2015–2019. W związku z tym przed-
stawiono sprawozdanie z działalności rady kadencji 
2011–2015 oraz informację ws. wyników wyborów 
i powołań do rady kadencji 2015–2019. rada zaopi-
niowała wnioski personalne dotyczące zatrudnienia 
na stanowiskach naukowych w Instytucie. Następnie 
dokonano wyboru przewodniczącego rady kadencji 
2015–2019, członków Prezydium rady, sekretarza 
oraz powołano członków zespołów roboczych (pro-
blemowych). Wysłuchano informacji o zatwierdze-
niu sprawozdania finansowego Instytutu za rok 2014 
przez Ministra gospodarki, zaopiniowano tematykę 
prac finansowanych z dotacji na działalność statu-
tową na rok 2016 oraz podjęto uchwałę dotyczącą 
zmian w statucie Instytutu. Dyrektor Instytutu podsu-
mował przebieg i wyniki III Otwartego Seminarium 
połączonego z obchodami 70-lecia Instytutu, które 
odbyło się w dniach 15–16.03.2015 r. 
Trzecie posiedzenie rady (nr 151) odbyło się 10 grud-
nia 2015 r. W trakcie posiedzenia rada zaopiniowała 
plan finansowy Instytutu na rok 2016, podjęła uchwa-

Other organization units
DI – IT 
 jacek Loska, Dr.
DNb – H&S 
  krzysztof Podkowski, MSc.
Dr – Legal Attorney  
  grzegorz gorczyński, Dr.

1.6. Scientific Council
Three meetings of the Scientific Council of Instytut 
Metalurgii żelaza (The Institute for Ferrous Metal-
lurgy) took place in 2015. 
The first meeting (meeting no. 149) was held on 
March 12, 2015. During the meeting, following pre-
sentation of the opinions of Task Teams, the Council 
assessed the financial statement, report on the Institu-
te’s activity in 2014 as well as the directional theme 
plan of scientific research and development works of 
the Institute for 2015. The following points of agenda 
included issuing an opinion on applications concer-
ning employment of research employees and supple-
menting Organizational By-Laws of the Institute. At 
the end of the session, the Institute Director presented 
information on the planned III Open Seminar of the 
Institute as part of celebration of the 70th Anniversary 
of the Institute.
The second meeting of the Scientific Council of the 
Institute was held on june 25, 2015 (meeting no. 
150). It was the last meeting of the Council appo-
inted for the term of office 2011–2015, and simul-
taneously the first meeting of the newly appointed 
Council for the term of office 2015–2019. In view 
of that report on the activity of the Council during 
the tenure 2011–2015 was presented as well as in-
formation on the results of election and appointment 
of the Members of the Council for the term of Office 
2015–2019. The Council assessed personal applica-
tions concerning employment on research positions 
at the Institute. Subsequently, elections were execu-
ted of the Chairman of the Council for the term of 
office 2015–2019 as well as Members of the Board 
of the Council, moreover members of the working 
groups (task teams) were appointed. Information on 
approval of 2014 financial statement by the Ministry 
of Economy, themes of works financed with subsidy 
for statutory activity for 2016 were assessed, additio-
nally resolution was passed on changes in the Institu-
te’s Statute. The Institute’s Director summarized the 
events and results of III Open Seminar accompany-
ing celebration of the 70th Anniversary of the Institute 
which was held on March 15–16.03.2015. 
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łę zatwierdzającą zaktualizowane „Perspektywiczne 
kierunki działalności naukowej, rozwojowej i wdro-
żeniowej Instytutu Metalurgii Żelaza”, zaopiniowa-
ła „Kierunkowy plan tematyczny badań naukowych 
i prac rozwojowych Instytutu Metalurgii Żelaza na 
2016 rok” oraz zaopiniowała wniosek o zatrudnienie 
na stanowisku badawczo-technicznym w Instytucie. 
W związku z tym, że okres powołania obecnego dy-
rektora Instytutu zakończy się w dniu 30.06.2016, 
rozpoczęto czynności ustawowe związane z przepro-
wadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora In-
stytutu Metalurgii żelaza, w szczególności upoważ-
niono w formie uchwały przewodniczącego rady 
Naukowej do zawiadomienia właściwych organów 
o zamiarze przeprowadzenia konkursu. rozpoczęto 
również procedurę ubiegania się Instytutu o przyzna-
nie uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
Poza wymienionymi głównymi czynnościami rady 
Naukowej, jej aktywność obejmowała m.in. bieżącą 
ocenę realizacji planu działalności podstawowej In-
stytutu w roku 2015 oraz analizę perspektywicznych 
kierunków działalności. 

Kategoria pracowników ■ Employee category
Liczba  

pracowników ■  
No. of employees

Pracownicy naukowi, w tym na stanowiskach ■  
research workers, in that on the position of: 40

Profesora zwyczajnego ■ Full professor
   w tym z tytułem naukowym profesora ■ in that with scientific title of professor

4
4

Profesora nadzwyczajnego, ■ Associate professor at the Institute
   w tym ze stopniem naukowym doktora habilitowanego ■ in that with  
   ”dr habilitowany” title (habilitation)

6

6
Adiunkta ■ Adjunct
   w tym ■ in that: ze stopniem naukowym doktora ■ with PhD title

19
19

Asystenta ■ Assistant
   w tym ze stopniem naukowym doktora ■ in that with PhD title

11
3

Pracownicy badawczo-techniczni ■ research and technical employees 
   w tym ze stopniem naukowym doktora ■ with PhD title

11 
1

Pracownicy inżynieryjno-techniczni ■ Engineering and technical employees
   w tym ze stopniem naukowym doktora ■ with PhD title

27
1

Third meeting of the Council (meeting no. 151) was 
held on December 10th, 2015. During the meeting the 
Council assessed financial plan of the Institute for 
2016, passed a resolution on approval of the update 
of ”Prospective directions of scientific, development 
and implementation activity of Instytut Metalurgii Że-
laza”, assessed ”Directional theme plan of scientific 
research and development works of Instytut Metalur-
gii Żelaza for 2016” as well as assessed application 
concerning employment on technical and research 
position at the Institute. In view of the fact that the 
term of office of the present Director of the Institute 
expires on june 30, 2016, statutory actions related to 
execution of the competition were launched, in par-
ticular, the Chairman of the Scientific Council was 
authorized in form of a resolution to inform proper 
authorities on the intent of announcing a competition. 
Additionally the procedure of the Institute’s applica-
tion for the rights to grant PhD degree was launched. 
Apart from the said main activities, the Council’s ac-
tivity included, inter alia, ongoing assessment of the 
Institute’s core activity plan realization in 2015 and 
analysis of prospective directions of activity. 

1.7. personnel
As of 31.12.2015, the number of employees of the 
Institute (in full time equivalents) was 109.2. In that 
104 full time employees and 6 part time employees. 

Structure of employment was as follows: 

1.7. kadra
Na dzień 31.12.2015 r. liczba zatrudnionych w IMż 
w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 109,2 pracow-
ników. W pełnym wymiarze godzin zatrudnionych 
było 104 pracowników a w niepełnym wymiarze – 
6 pracowników. 
Struktura zatrudnienia była następująca: 
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Profesorowie zwyczajni / Full professor
Profesorowie nadzwyczajni (ze stopniem naukowym  
dr. hab.) / Associate professor at the Institute with  
”dr habilitowany” title (habilitation)
Adiunkci / Adjunct
Asystenci / Assistants
Pracownicy badawczo-techniczni /  
Research and technical employees

Pracownicy inżynieryjno-techniczni /  
Engineering and technical employees
Pracownicy administracyjno-ekonomiczni /  
Administrative employees and economists

Pracownicy obsługi i inni /  
Maintenance employees and others

W roku 2015 tytuł profesora uzyskał 1 pracownik In-
stytutu. 

W roku 2015 stan zatrudnienia w Instytucie, w prze-
liczeniu na pełne etaty, zmniejszył się w stosunku do 
roku poprzedniego o 1 osobę. 

In 2015 one employee of the Institute was granted 
professor’s title. 

Kategoria pracowników ■ Employee category
Liczba  

pracowników ■  
No. of employees

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni ■ Administrative employees  
and economists 
   w tym ze stopniem naukowym doktora ■ in that with PhD title

21

3
Pracownicy obsługi i inni ■ Maintenance employees and others 11
Łączna liczba pracowników z wyższym wykształceniem ■ Total number  
of employees with higher education 74

Struktura zatrudnienia w Instytucie na dzień 31.12.2015 ■ 
Employment structure in the Institute as of 31.12.2015

Struktura zatrudnienia w Instytucie w latach 2011–2015 w przeliczeniu na pełne etaty ■  
Employment structure in the Institute in the period 2011–2015, no. of FTEs

zatrudnienie całkowite  
w przeliczeniu na pełne etaty / 
total employment (no. of FTEs)

zatrudnienie w komórkach  
badawczych / employment  
in research Units

zatrudnienie w komórkach  
administracyjnych i technicznych / 
employment in administration  
and technical Units

In 2015 employment level at the institute (in full time 
equivalent) decreased as compared to previous year 
by 1 person. 
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1.8. Majątek i finanse
Aktywa
Wartość aktywów Instytutu na dzień 31.12.2015 roku 
wyniosła 91 126 674,89 zł, w tym wartość środków 
trwałych 41 217 141,11 zł. Stopień umorzenia środ-
ków trwałych wynosił ok. 55%.

Wyniki finansowe w roku 2015
Zgodnie z danymi ze sprawozdania finansowego In-
stytutu za rok 2015:

przychody Instytutu wyniosły łącznie    ■

 20 447 488,74 zł
 koszty działalności Instytutu wyniosły   ■

 18 388 446,23 zł
wynik finansowy – zysk netto wyniósł   ■

  2 059 042,51 zł
Zarówno przychód całkowity Instytutu, jak i zysk 
netto był wyższy niż w roku poprzednim; ten pierw-
szy o blisko 1 mln zł, a drugi o ok. 0,75 mln zł.

Zobowiązania i płynność finansowa
Instytut nie posiada zobowiązań długoterminowych.
krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw 
i usług wynosiły na dzień 31.12.2015 r. 196 811,44 
zł i zostały uregulowane w całości w należnych ter-
minach.
Instytut nie zaciąga pożyczek i nie korzysta z kredy-
tów.
Nie występują zabezpieczenia na majątku Instytutu.
Płynność finansowa Instytutu nie jest zagrożona; 
wskaźniki płynności (I do III) mieszczą się w prze-
dziale od 38,3 do 44,1.
Pełna informacja dotycząca finansów Instytutu w roku 
2015 zawarta jest w sprawozdaniu finansowym.

2. DZIAłALNOść pODSTAWOWA 
instytutu

2.1. Informacja ogólna
W roku 2015 Instytut realizował łącznie około 1440 
zadań o charakterze:

prac naukowo-badawczych lub badawczo-rozwo- ■

jowych,
usług w zakresie badań i analiz technicznych oraz ■

projektów w zakresie doradztwa. ■

Zakończonych zostało 1416 z tych zadań.

1.8. Assets and finance
Assets
The value of the Institute’s assets as of December 31, 
2015 was PLN 91 126 674.89, in that the value of fi-
xed assets PLN 41 217 141.11. Depreciation of fixed 
assets was ca. 55%

Financial results in 2015
According to data presented in the financial statement 
of the Institute for 2015:

revenues of the Institute amounted in total to    ■

 PLN 20 447 488.74
Cost of the Institute’s activity amounted to     ■

 PLN 18 388 446.23
Financial result – net profit amounted to   ■

 PLN  2 059 042,51
Both total revenues and net profit of the Institute was 
higher than in previous year; the first by ca. PLN 
1 million, the latter by ca. PLN 0.75 million. 

Liabilities and financial liquidity
The Institute does not have any long-term liabilities.
Short-term liabilities on account of supplies and se-
rvices amounted to PLN 196 811.44 as on December 
31, 2015 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; liqu-
idity ratios (I to III) range from 38.3 to 44.1.
Comprehensive information on finances of the Insti-
tute in 2015 is presented in the financial statement.

2. CORE ACTIVITY  
OF ThE INSTITUTE

2.1. General information
In 2015 the Institute was carrying out ca.1440 under-
takings including:

scientific and research or r&D works, ■

services in scope of technical tests and analyses,  ■

consulting projects. ■

1416 of the said undertakings were completed.
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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 rozwojowych oraz projektów w ramach  ■

przedsięwzięć IniTech i InnoTech finansowanych 
w całości ze środków budżetu państwa przezna-
czonych na naukę (NCBir),
projektów badawczych własnych finansowanych  ■

w całości ze środków budżetu państwa przezna-
czonych na naukę (NCN),
prac badawczych statutowych, finansowanych  ■

w całości z dotacji podmiotowej przeznaczonej na 
finansowanie działalności statutowej Instytutu,
prac badawczych własnych finansowane z Fundu- ■

szu Badań Własnych Instytutu.
Dane liczbowe dotyczące tych przedsięwzięć zesta-
wione są poniżej:

Rodzaj pracy ■ Type of work

Liczba pozycji ■  
Number of projects

Wartość  
przychodów 

w roku 2015, zł ■  
2015 revenues, 

PLN

realizo- 
wanych ■ 
realized

zakoń- 
czonych ■  
completed

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

1338

(1273)

1334

(1273)
5 431 686

PB – projekty finansowane z Programu Badań Stosowanych 
■ projects funded from the Applied research Programme 41) 0 2 504 108

PE – projekty finansowane ze środków unii Europejskiej 
przeznaczonych na naukę, łącznie z dofinansowaniem z bu-
dżetu krajowego ■ Eu funded project; funds allocated for 
science including state budget subsidies

21) 1 528 254

PI – projekty finansowane przez Narodowe Centrum Ba-
dań i rozwoju (IniTech, INNOTECH) ■ projects financed 
by the National Centre for research and Development  
(IniTech, INNOTECH)

41) 0 286 124

PW – projekty badawcze – własne (NCN) ■ research projects 
– internal (The National Science Centre) 11) 0 160 000

S0 – prace badawcze – statutowe, finansowane z dotacji pod-
miotowej, w tym dotacja na utrzymanie specjalnego urządze-
nia badawczego ■ research projects – statutory, financed with 
individual subsidy granted to the entity, (in that Su – subsidy 
for maintenance of special research equipment)

26
(3)

23
(1)

5 536 729

The undertakings were realized in form of:
research works, expert opinions and analyses or- ■

dered by business entities or public institutions, fi-
nanced entirely by the customers (further referred 
to as ”direct sales”), 
European projects financed with Eu funds alloca- ■

ted for scientific research,
development projects and projects under IniTech  ■

and InnoTech, financed entirely with state budget 
funds allocated for science (The National Centre 
for research and Development),
internal research projects financed entirely with  ■

state budget funds allocated for science (The Na-
tional Science Centre),
research statutory works financed with subject sub- ■

sidy allocated for financing the statutory activity of 
the Institute,
research projects financed from the Internal rese- ■

arch Fund of the Institute

Data on the above projects is presented below:
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2.2. Omówienie merytoryczne
W niniejszym podrozdziale przedstawiono omówie-
nie poszczególnych rodzajów projektów badawczych 
i ważniejszych usług zleconych przez podmioty go-
spodarcze lub inne organizacje, realizowanych w In-
stytucie w 2015 roku. Pełna lista tych projektów zo-
stała przedstawiona w Załączniku nr 1.

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

prace badawcze (B)
Na zlecenie podmiotów gospodarczych lub innych 
instytucji zrealizowano około 20  znaczących projek-
tów o charakterze badawczym, których wyniki zosta-
ły lub zostaną wykorzystane przez zleceniodawców. 

Sprzedaż bezpośrednia / Direct sales

Projekty finansowane ze środków publicznych /  
Projects financed from public funds

Projekty finansowane z dotacji na działalność statutową / 
Projects financed from subsidy for statutory activity  

Projekty finansowane z Funduszu Badań Własnych /  
Projects financed from Internal Research Fund

Struktura przychodów instytutu za rok 2015 ■ Structure of the Institute’s revenues in 2015

Rodzaj pracy ■ Type of work

Liczba pozycji ■  
Number of projects

Wartość  
przychodów 

w roku 2015, zł ■  
2015 revenues, 

PLN

realizo- 
wanych ■ 
realized

zakoń- 
czonych ■  
completed

SW – prace badawcze finansowane z Funduszu Badań Wła-
snych Instytutu ■ research projects financed with the Insti-
tute’s Internal research Fund

25 19 1 686 618

Inne ■ Other 58 679

uwagi ■ Notes:
1) W roku 2015 w ramach prowadzonych w Instytucie projektów: europejskich, własnych, Innotech, gekon i Programu 

Badań Stosowanych zrealizowano 38 zadań lub etapów podlegających odrębnym odbiorom. ■ In 2015 amongst the Eu, 
internal, InnoTech, gekon and Applied research Programme projects realized in the Institute, 38 of such undertakings 
or stages realized were subject to separate acceptance procedures

2.2. Description
The present sub-chapter presents description of par-
ticular types of research projects and major services 
ordered by business entities or other institutions, real-
ized in the Institute in 2015. Complete listing of these 
projects is presented in the Enclosure no. 1. 

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

Research works (B)
Ca. 20 major research projects, the results of which 
have been or will be used by the Ordering Parties 
have been commissioned by the business entities or 
other institutions were realized in the Institute.
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Badania na rzecz hutnictwa w 2015 roku prowadzo-
ne były w ramach wieloletniej współpracy z dwoma 
partnerami zagranicznymi i obejmowały wykonanie 
testów spiekania rud i koncentratów dla ArcelorMit-
tal Maizieres research & Development oraz wyko-
nanie charakterystyk nowych wysokowytrzymałych 
stali wielofazowych dla motoryzacji na zlecenie 
Swiss Steel. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2015 roku wy-
konano znaczącą liczbę projektów, obejmujących 
badania materiałowe elementów urządzeń ciśnienio-
wych, pracujących w warunkach pełzania. Badania 
te wykonano w głównej mierze na zlecenie nastę-
pujących podmiotów: rafako S.A, Enea Wytwarza-
nie S.A., Fluor S.A., Chemar Armatura Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo remontowe Pak Serwis Sp. z o.o., 
Terma-Dom Sp. z o.o. Wyniki tych badań stanowi-
ły podstawę do oceny stanu technicznego badanych 
urządzeń energetycznych i decyzji odnoszących się 
do ich dalszej eksploatacji. 
W 2015 roku kontynuowano również badania na 
rzecz przemysłu obronnego, głównie na zlecenie fir-
my Mesko S.A., które dotyczyły stalowych materia-
łów na korpusy rakiet i ogniw do amunicji kalibru 
30 mm oraz technologii wytwarzania półfabrykatów 
magneto-zwierciadeł ze stopu AlNiCo na elementy 
naprowadzania rakiet. 
Na rzecz przedsiębiorców z innych sektorów prze-
mysłu wykonano m.in.: badania materiałowe sta-
li AMS5604 dla Pratt & Whitney rzeszów S.A., 
opracowanie technologii wytapiania i wytworzenie 
prętów stali wysokostopowych na wzorce dla MBH 
Analytical Ltd Holland House, badania makro i mi-
krostruktury odlewów dla Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. 
oraz metaloznawcze badania tłoczyska siłownika 
w celu identyfikacji możliwych przyczyn wystąpie-
nia wad powierzchniowych dla kuźni Polska S.A. 
Znaczącą pozycję w omawianej grupie projektów 
zajmują prace B+r zrealizowane we współpracy 
z jednostkami naukowymi w kraju. Były to m.in.: ba-
dania właściwości i struktury stali FB2 na wały turbin 
parowych o nadkrytycznych parametrach pracy, mi-
krostrukturalna oraz chemiczna analiza stopów niklu 
i TiAl z innowacyjnymi powłokami żaroodpornymi 
zarówno przed jak i po testach cyklicznego utlenia-
nia wykonane dla Politechniki Śląskiej, opracowanie 
parametrów obróbki cieplnej i wykonanie ekspery-
mentalnych arkuszy blach ze stali o bainitycznej 
strukturze nanokrystalicznej dla Wojskowego Insty-
tutu Technicznego uzbrojenia oraz badania powłok 
cynkowych za pomocą elektronowego mikroskopu 
transmisyjnego dla Politechniki Łódzkiej. 

research in favour of the steel industry in 2015 was 
realized mainly in continuation of long cooperation 
with two foreign partners and included tests of ores 
and concentrates sintering for ArcelorMittal Maizie-
res research & Development as well as preparation 
of characteristics of new high-strength complex-
phase steels for Swiss Steel. 
Similarly to previous years, in 2015 numerous pro-
jects were completed which covered material tests of 
parts of pressure equipment operating in creep con-
ditions. These tests were realized mainly for the fol-
lowing entities: rafako S.A., Zakład Armatury Che-
mar, PAk Serwis Sp.z o.o., Enea Wytwarzanie S.A., 
Tedspaw Sp.z o.o., Pro Novum Sp.z o.o., Zakłady 
remontowe Energetyki katowice S.A., Energopro-
jekt-katowice” S.A. results of material tests of ca. 
40 various power engineering facilities constituted 
a basis for assessment of technical condition of the 
examined equipment and decisions concerning fur-
ther operations thereof.
In 2015 the Institute continued research in favour of 
the defense industry, mainly upon the request of Me-
sko S.A., which concerned steel material for rocket 
bodies and cells for caliber 30mm ammunition and 
manufacturing technology of semi-products for ma-
gneto-mirrors of AlNiCo alloys for components of 
missile control systems
The following types of research were realized in 
favour of entrepreneurs representing other industry 
sectors: material tests of steel for Pratt & Whitney 
rzeszów S.A., development of the technology of 
melting and manufacturing high alloy steel bars for 
specimens for MBH Analytical Ltd Holland House, 
examinations of the macro and microstructure of 
castings for Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. as well as 
material examinations of cylinder rod to identify the 
possible reasons for formation of surface defects for 
kuźnia Polska S.A. 
A significant part in the said group of projects is con-
stituted by r&D works realized in cooperation with 
domestic scientific institutions. These included, inter 
alia, examinations of the properties and structure of 
FB2 steel for steam turbines’ shafts of super-critical 
parameters of operations, microstructural and chemi-
cal analysis of nickel and TiAl alloys with innovative 
heat resistant coatings both before and after tests of 
repeated oxidation, conducted for the Silesian uni-
versity of Technology (Politechnika Śląska), deve-
lopment of the parameters of heat treatment and pro-
duction of experimental nanocrystalline steel sheets 
for Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samo-
chodowej as well as examination of zinc coatings by 
means of electron transmission microscope for Łódź 
university of Technology (Politechnika Łódzka). 
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Badania i analizy techniczne (N)
W ramach prowadzonych w roku 2015 badań i analiz 
technicznych wykonano na zlecenie różnych pod-
miotów, najczęściej producentów i użytkowników 
wyrobów stalowych, około 1300 drobnych usług. 
Większość tych usług dotyczyła analiz składu che-
micznego i fazowego oraz badania powierzchni, 
struktury wewnętrznej i właściwości materiałów 
i wyrobów, wykonanych metodami:

instrumentalnej i klasycznej analizy chemicznej,  ■

makro- i mikroskopowych badań metalograficz- ■

nych,
analizy dyfraktometrycznej, ■

mikroanalizy rentgenowskiej, ■

pomiarów właściwości mechanicznych. ■

Ponadto w ramach badań i analiz technicznych pro-
wadzono:

laboratoryjne analizy symulacyjne, przy wykorzy- ■

staniu 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 de-
fektoskopii magnetyczno-proszkowej.

projekty w zakresie doradztwa (N)
W zakresie doradztwa Instytut opracował w 2015 
roku na zlecenie ArcelorMittal Poland S.A. definicje 
emisji procesowych, Studia Wykonalności czterech 
przedsięwzięć proekologicznych w AMP S.A. wg wy-
mogów programu Ekologiczny Akumulator dla Prze-
mysłu (E-kuMuLATOr) Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, propo-
zycje alternatywnych rozwiązań w przypadku braku 
możliwości spełnienia BAT dla wybranych wydzia-
łów AMP oraz wspierał AMP w procesie wdrażania 
Dyrektywy IED w zakresie przygotowania derogacji 
BAT dla poszczególnych instalacji wymienionych 
w Dyrektywie. Instytut wykonywał również opinie 
i ekspertyzy na zlecenie sądów i prokuratury.

Tests and technical analyses (N)
Within the tests and technical analyses carried out 
in 2015 almost 1300 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 examinations 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 ■

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 vario-
us 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 pow-
der inspection were developed and prepared.

Consulting projects (N)
In scope of consultancy, in 2015 upon the request of 
ArcelorMittal Poland S.A., the Institute developed 
definitions of process emissions, Feasibility Studies 
of four environmental projects at AMP S.A. as per 
the requirements of the programme Ekologiczny 
Akumulator dla Przemysłu (E-kuMuLATOr) of 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospo-
darki Wodnej (National Fund for Environment Pro-
tection and Water Management), proposals of alter-
native solutions in case of failure to meet BAT for the 
selected plants of AMP as well as supported AMP in 
the o process of implementation of IED Directive in 
scope of preparation of BAT derogation for particu-
lar installations listed in the Directive. The Institute 
prepared also opinions and expert opinions upon the 
request of Courts and Prosecution service.

2.2.2. Research projects under INNOTECh and 
Applied Research programme

In 2015 The Institute completed four projects under 
INNOTECH programme supervised by the National 
Centre for research and Development. All the said 
projects were completed in 2015. 

2.2.2. projekty badawcze w ramach programu 
INNOTECh oraz programu Badań 
Stosowanych

W roku 2015 Instytut realizował cztery projekty w ra-
mach Programu INNOTECH nadzorowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i rozwoju. Wszystkie te 
projekty zakończyły się w tym roku. 
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jeden projekt w ramach programu gEkON został 
rozpoczęty i jego realizację przewiduje się w latach 
następnych.
Ponadto Instytut wykonywał siedem projektów w ra-
mach Programu Badań Stosowanych. Dwa z tych 
projektów zostały zakończone, pozostałe są w trak-
cie realizacji.

2.2.3. projekty badawcze – własne
W roku 2015 Instytut realizował 1 projekt własny 
nadzorowany przez Narodowe Centrum Nauki. Pro-
jekt ten zakończy się w przyszłym roku.

2.2.4. projekty międzynarodowe 
W roku 2015 zaangażowanie Instytutu w tej grupie 
projektów obejmowało zakończenie realizacji jedne-
go projektu międzynarodowego dofinansowanego ze 
środków unii Europejskiej – z Europejskiego Fundu-
szu Badawczego Węgla i Stali (rFCS) oraz kontynu-
ację jednego i rozpoczęcie również jednego projektu 
współfinansowanego z tego funduszu.

2.2.5. prace badawcze statutowe, dotacja  
na specjalne urządzenia badawcze prace 
finansowane z Funduszu Badań Własnych

Instytut dysponuje dwoma rodzajami własnych środ-
ków przeznaczonych na finansowanie działalności 
badawczej, są to: dotacja na działalność statutową 
przyznawana przez ministra właściwego do spraw 
nauki zgodnie z ustawą o zasadach finansowania na-
uki, w tym środki na utrzymanie specjalnego urzą-
dzenia badawczego oraz Fundusz Badań Własnych 
tworzony przez Instytut zgodnie z ustawą o instytu-
tach badawczych.
Ze środków tych finansowane są – prowadzone w In-
stytucie – prace badawcze zwane odpowiednio pra-
cami statutowymi (S0 i Su) oraz pracami własnymi 
(SW). 
W szczególności są to:

prace, których tematyka mieści się w ramach per- ■

spektywicznych kierunków działalności, zatwier-
dzonych 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 roz- ■

poznanie 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 publicz-
nych, oraz na przygotowanie wniosku o finanso-

One project under gEkON programme has been 
launched, completion is planned in the following 
years.
Moreover, the Institute carried out seven projects un-
der Applied research Programme. Two projects have 
been completed, the remaining are in progress.

2.2.3. Research projects – internal
In 2015 the Institute realized 1 internal project super-
vised by the National Centre for research and Deve-
lopment. This project will be completed next year. 

2.2.4. International projects 
In 2015 involvement of the Institute in this group of 
projects covered completion of one international pro-
ject subsidized from Eu funds – research Fund for 
Coal and Steel (rFCS) and continuation of one pro-
ject subsidized from the said fund. 

2.2.5. Statutory Research works, subsidy for 
special research equipment, works funded 
from Internal Research Fund 

The Institute possesses two types of own 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, in that funds for maintaining special re-
search equipment as well as Internal research Fund 
generated by the Institute in line with Act on research 
institutes.
The above means are used for financing of research 
works conducted in the Institute – referred to respec-
tively as statutory works (S0 and Su) and internal 
works (SW). 
In particular these include:

works, the theme of which fits 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 clau-
se.2 item 6),
preliminary works, aimed at initial analysis of re- ■

search problem, the result of which will make it 
possible to: prepare the offer for an external party, 
launch of applied research based on direct order or 
in form of the project financed with public funds, 
and to prepare application for financing of research 
or development project from public domestic or 
Eu funds, 
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wanie projektu badawczego lub rozwojowego ze 
środków publicznych krajowych lub unijnych, 
prace mające na celu rozwój metodyki badań i pod- ■

noszenie kwalifikacji kadry naukowej, w zakresie 
niezbędnym dla realizacji ww. kierunków perspek-
tywicznych lub prac wyprzedzających. 

Obowiązujące w 2015 roku Perspektywiczne kierun-
ki działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej 
Instytutu obejmowały: 

konstrukcyjne wysokowytrzymałe stale wielofa- ■

zowe, 
ultrawytrzymałe stale nanostrukturalne,  ■

Mechanizmy degradacji stali podczas eksploatacji  ■

wysokotemperaturowej,
Ekologiczne technologie przygotowania wsadu do  ■

procesów wytwarzania surówki i stali.
W minionym roku prace badawcze – statutowe rea-
lizowane były w ramach trzech obszarów tematycz-
nych ujętych w Kierunkowym planie tematycznym 
badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu, któ-
ry zawierał ww perspektywiczne kierunki działalno-
ści: 

rozwój gatunków stali i wyrobów stalowych oraz  ■

stopów metali,
Doskonalenie technologii przemysłowych, ■

Diagnozowanie stanu, składu chemicznego, struk- ■

tury i właściwości materiałów oraz świadczenie 
usług doradczych.

W 2015 roku prowadzono 26 prac S0 i cztery prace 
Su finansowane z dotacji na działalność statutową, 
dwie prace Su będą kontynuowana w 2016 r. 
W ramach dotacji statutowej Instytut otrzymał kwotę 
4 391 040,00 zł na utrzymanie potencjału badawcze-
go oraz kwotę 6 050,00 na prowadzenie badań na-
ukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi 
związanych, służących rozwojowi młodych naukow-
ców. kwotę tę przyznano asystentowi w Zakładzie 
Badań Właściwości i Struktury Materiałów i została 
ona wykorzystana do sfinansowania badań w ramach 
realizowanej pracy doktorskiej.
Instytut otrzymał również 2 dotacje na finansowa-
nie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnych 
urządzeń badawczych:

Linia do półprzemysłowej symulacji procesów wy- ■

twarzania stopów i wyrobów metalowych – moduł 
B (LPS-moduł B) w 2014 r. w wysokości 748 000 
zł oraz 
Linia do półprzemysłowej symulacji procesu spie- ■

kania rud żelaza i odpadów z wykorzystaniem no-
watorskiego systemu neutralizacji spalin (Linia 
Spiekania – LS) na kwotę 572 000 zł

works aimed at development of research methodo- ■

logy and increasing qualifications of scientific staff 
in the scope required for realization of the so called 
prospective directions or preliminary works. 

Prospective directions of scientific, development and 
implementation activity of the Institute valid in 2015 
covered: 

Structural high-strength complex-phase steels  ■

ultra-strong nanostructural steels  ■

Mechanisms of steel degradation during high-tem- ■

perature degradation 
Ecological technologies of charge material prepa- ■

ration for manufacturing of hot metal and steel.
Last year research – statutory works were realized 
under three theme groups covered in Directional 
theme plan for research and development works of 
the Institute, which included the said prospective di-
rections of activity: 

Development of steel and steel products as well as  ■

metal alloys 
Improvement of industrial technologies ■

Examination of the condition, chemical composi- ■

tion, structure and properties of materials and deli-
very of consulting services 

In 2015, 26 S0 projects and four Su projects financed 
from subsidy for the statutory activity were realized; 
two Su projects will be continued in 2016. 
As a statutory subsidy, the Institute received an amo-
unt of PLN 4 391 040.00 for maintenance of research 
potential as well as the amount of PLN 6 050.00 for 
research or development works as well as related ta-
sks contributing to development of young scientists. 
The said amount was granted to an assistant in De-
partment of Investigations of Properties and Struc-
ture of Materials; the amount was used for financing 
research for doctoral dissertation.
The Institute received also two subsidies for finan-
cing of the cost of maintenance of the special rese-
arch equipment:

Line for semi-industrial simulation of alloys and  ■

metal products manufacturing – B module (LPS-
module B) in 2014 in the amount of PLN 748 000 
and 
Line for semi-industrial simulation of iron ores  ■

and waste sintering using innovative system for 
waste gas neutralization (Sintering Line – LS) in 
the amount of PLN 572 000.
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Dotacje te są wykorzystywane zgodnie z przeznacze-
niem.
Prace badawcze – własne, podobnie jak prace sta-
tutowe, mieściły się w ramach wymienionych wyżej 
obszarach badawczych. W tym roku prowadzono 14 
takich prac, z których zakończono 12. Pozostałe pra-
ce będą kontynuowane w roku 2016.

2.3. Efektywność wykorzystania środków 
budżetowych 

W roku 2015 Instytut dysponował następującymi 
środkami finansowymi uzyskanymi z budżetu pań-
stwa:

dotacja podmiotowa na dofinansowanie podstawowej działalności statutowej jednostki ■ 
individual subsidy for financing the core, statutory activity of the entity 4 461 720,56 zł

dotacja podmiotowa na finansowanie kosztów związanych z utrzymaniem specjalnego 
urządzenia badawczego ■ individual subsidy for financing the cost of maintenance of 
specialist research equipment

1 075 008,80 zł

środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów międzynaro-
dowych ■ funds for subsidizing projects realized under international programmes 528 253,61 zł

środki na realizację projektów własnych ■ funds for realization of internal projects 160 000,00 zł

środki na realizację projektów rozwojowych INITECH ■ funds for realization of  
INITECH development projects 286 123,50 zł

środki na realizację projektów finansowanych w Programie Badań Stosowanych ■ funds 
for realization of projects financed under Applied research Programme 2 504 108,07 zł

The subsidies are used in accordance with the inten-
ded use.
Research – internal works, similarly to the statutory 
works, represented the above listed research areas. 14 
of such works were conducted in 2015, of which 12 
have been completed. The remaining will be contin-
ued in 2016.

2.3. Effectiveness of state funds  
utilization

In 2015, the Institute had at its disposal the following 
resources obtained from state budget:

Description of statutory projects financed with indi-
vidual subsidy is presented in Clause 2.2.5. In total, 
26 projects were realized in 2015, of which 23 were 
completed.
Detailed report on the achieved results of statutory 
projects will be presented in Annual report for the 
Ministry of Science and Higher Education, according 
to the Disposition of the Minister of Science and Hi-
gher Education of September 11, 2015, the manner 
of establishing the amount of subsidy and settlement 
of funds for maintenance of research potential and 
for scientific research or development works and as-
sociated tasks contributing to development of young 
scientists and participants of PhD studies (journal of 
Laws 2015, Item 1443).
Funds granted for subsidizing of the projects realized 
under international programmes were utilized in pro-
jects listed in Clause 2.2.4., i.e. in Eu research Fund 
for Coal and Steel funded project PE 0007 (Proper-
ty oriented design of hard constituent hardness and 
morphology in continuously annealed/galvanised DP 
sheets), and PE 0008 (virtual strip rolling mill). PE7 
project was completed in 2015, while PE 0008 will 
be completed in 2016.

Omówienie projektów statutowych finansowanych 
z dotacji podmiotowej przedstawiono w punkcie 
2.2.5. Łącznie w roku 2015 realizowano 26 projek-
tów, z których zakończono 23.
Szczegółowe sprawozdanie z uzyskanych wyni-
ków projektów statutowych zostanie przedstawione 
w raporcie rocznym dla MNiSW , zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go z dnia 11 września 2015 r .w sprawie sposobu 
ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków 
finansowych na utrzymanie potencjału badawczego 
oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz 
zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych 
naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 
(Dz.u. 2015, poz. 1443).
Środki przyznane na dofinansowanie projektów reali-
zowanych w ramach programów międzynarodowych 
wykorzystane zostały w projektach wymienionych 
w punkcie 2.2.4., to jest w projektach dofinansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla 
i Stali: PE 0007 Property oriented design of hard con-
stituent hardness and morphology in continuously 
annealed/galvanised DP sheets, i PE 0008 (Wirtualne 
walcowanie pasma – virtual strip rolling mill). Pro-
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jekt PE 0007 zakończył się w roku 2015, natomiast 
PE 0008 zakończy się w 2016 r. 
Projekty badawcze rozwojowe, własne, INNOTECH 
i IniTech realizowane były zgodnie z opisem przed-
stawionym w punktach 2.2.2 – 2.2.5. Zadania prze-
widziane na rok 2015 w tych projektach zostały wy-
konane zgodnie z planem.
Środki przyznane na finansowanie kosztów zwią-
zanych z utrzymaniem specjalnych urządzeń 
badawczych zostały wydatkowane w wysoko-
ści 1 075 008,80 zł, do wykorzystania pozostało 
669 212,24 zł. Zostaną one wykorzystane w roku 
2016. 

3. UpOWSZEChNIANIE WYNIkóW 
BADAń

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 i zajmują się 
prowadzeniem zajęć dydaktycznych. 
W 2015 roku pracownicy naukowi i badawczo-tech-
niczni Instytutu byli autorami lub współautorami 
17 prac w periodykach z tzw. listy filadelfijskiej, 
14 monografii lub rozdziałów w opracowaniach mo-
nograficznych i 45 artykułów w recenzowanych cza-
sopismach. Ponadto opublikowali 8 publikacji w ma-
teriałach konferencyjnych lub innych czasopismach 
oraz wygłosili 54 referaty na konferencjach krajo-
wych i zagranicznych, wzięli udział w 31 konferen-
cjach i seminariach na terenie kraju i całego świata, 
a także byli współorganizatorami jednej konferencji 
międzynarodowej. 
Stosowne zestawienie zostało przedstawione w Za-
łączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W Insty-
tucie prowadzone są seminaria naukowe, w których 
uczestniczą pracownicy Instytutu, a czasem także za-
proszeni goście zewnętrzni. Na seminariach tych pre-
zentowane są i dyskutowane wyniki bieżących prac 
badawczych prowadzonych w Instytucie. W roku 
2015 odbyło się 5 takich seminariów, z których jedno 
było otwartym wyjazdowym seminarium z udziałem 
gości krajowych i zagranicznych. Przedstawione na 
nich prezentacje wymienione są w Załączniku nr 2 
do niniejszego sprawozdania.

Development research projects, internal projects, 
INNOTECH and IniTech projects were realized in 
line with description in Clauses 2.2.2 – 2.2.5. Tasks 
planned for 2015 in the said projects were realized in 
line with the plan
Funds granted for financing of the cost of specialist 
research equipment were spent in the amount of PLN 
1 075 008.80, with a remainder in the amount of PLN 
669 212.24. These will be utilized in 2016.

3. DISSEMINATION OF ThE 
RESULTS OF RESEARCh

Employees of the Institute disseminate and popula-
rize the results of the conducted research in form of 
monographs, articles in scientific journals, speeches 
at the conferences or during scientific seminars orga-
nized by the Institute and in form of active participa-
tion in scientific conferences. They also participate in 
organization of such conferences and conduct clas-
ses.
In 2015, scientific and research and technical em-
ployees of the Institute were authors or co-authors of 
17 studies in journals of the so called ”Philadelphia 
listing”, 14 monographs or chapters in monographs 
and 45 articles in reviewed papers. Moreover, they 
are authors of 8 publications in conference materials 
or other journals, delivered 54 papers (speeches) du-
ring domestic and international conferences, they 
participated in 31 domestic and international confe-
rences and seminars, as well as co-hosted one inter-
national conference.
Proper listing is presented in the Enclosure No. 2 to 
this report.
The Institute holds scientific seminars, the partici-
pants of which are Institute’s employees and someti-
mes external guests. During these seminars, results of 
research conducted in the Institute are presented and 
discussed. Five such seminars took place in 2014, 
one of these was an open off-site seminar with par-
ticipation of Polish and foreign guests. Presentations 
delivered during the said seminars are contained in 
the Enclosure no. 2 to the present report.
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4. DZIAłALNOść WYNALAZCZA 
Wyniki niektórych badań prowadzonych przez Insty-
tut stanowią nowość w sensie patentowym. Poniżej 
przedstawiono wykaz chronionych aktualnie prawem 
wynalazków i wzorów użytkowych, których właści-
cielem lub współwłaścicielem jest Instytut Metalur-
gii żelaza. 

Wynalazki ■ Inventions:

Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer patentu / 
zgłoszenia ■ No. of 

patent / applica-
tion

1 Sposób umacniania cieplnego główki szyn i kształtowników iglicowych ■  
Method of thermal hardening of rail head and needle sections 190411

2 Sposób nawęglania kąpieli metalowej ■ Method of metal bath carburizing 194453

3 Sposób spieniania żużla i instalacja do stosowania sposobu spieniania żużla ■ 
Method of slag foaming and unit for slag foaming method application 196008

4

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

196191

5

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

207235

6 Sposób obróbki szlamów poszlifierskich ■ Method of post-grinding sludges 
processing 206639

7 Zasypka do krystalizatorów ■ Mould powder 207950
8 Sposób nawęglania kąpieli metalowej ■ Method of metal Bath carburizing 211387

9 Sposób obniżania skłonności do pękania powierzchniowego stalowych wlew-
ków ciągłych ■ Method of concast slabs surface crack sensitivity reduction 211772

10 Walcarka uniwersalna czterowalcowa ■ universal four-high mill 218696

11

Stal bainityczno-austenityczna i sposób wytwarzania z tej stali blach ■  
Bainitic-austenitic steel and methods of plates manufacturing of the said steel 
by means of integrated working with hot rolling Heat treatment methods of 
bainitic and austenitic steel

218480

12 Sposób obróbki cieplnej stali bainityczno-austenitycznej ■ Heat treatment 
methods of bainitic and austenitic steel 219414

13 kształtka kierunkowa ■ Profile 219469

14 Sposób kształtowania metalowych korpusów silników rakietowych ■  
The manner of forming of metal bodies of rocket engines 221073

15 Stal ultrawytrzymała umacniana wydzieleniowo ■ ultra-high strength precipi-
tation hardened steel P.400358

4. INVENTORY ACTIVITY
results of some research conducted by the Institute 
constitute novelties in the meaning of patent defini-
tion. 
The listing below presents patents presently protec-
ted by the law, the owner, or co-owner of which is 
Instytut Metalurgii żelaza.
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Wzory użytkowe ■ Utility models:

Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer wzoru 
użytkowego ■  
No. of utility 

model

1 Naczynie do pomiaru szybkości topnienia odlewniczych zasypek proszkowych 
■ vessel for measurement of pulverized casting powders melting rate 63776

2 Naczynie do pomiaru szybkości topnienia odlewniczych zasypek granulowa-
nych ■ vessel for measurement of granulated casting powder melting rate 63777

Aktualnie Instytut oczekuje na decyzję urzędu Pa-
tentowego w sprawie poniższych zgłoszeń patento-
wych: 

Zgłoszenia ■ Applications:
Lp. 
■ 

Item
Tytuł ■ Title

Numer zgłoszenia 
■ No. of  

notification

1 Stal wysokostopowa do wytwarzania korpusów silników rakietowych ■ High 
alloy steel for rocket engine manufacturing P.409894

2 Sposób krótkotrwałej obróbki cieplnej stali umacnianej wydzieleniowo ■ The 
manner of short-term heat treatment of precipitation hardened steel P.401621

3 Sposób obróbki cieplnej wyrobów z ultrawytrzymałej stali średniostopowej ■ 
The manner of heat treatment of products of ultra-strong medium alloy steel P.407091

4
Sposób walcowania wyrobów o profilu prostokątnym i walcarka do walcowa-
nia wyrobów o profilu prostokątnym ■ The manner of rolling of products of 
rectangular profile and mill for rolling of products of rectangular profile

P.410202

5 Sposób wytwarzania drobnoziarnistej struktury w odlewach ze stopu AlNiCo. 
■ The manner of forming fine-grained structure in AlNiCo alloy castings P.414948

6 Sposób obróbki cieplnomagnetycznej i cieplnej odlewów ze stopu AlNiCo ■ 
The manner of thermomagnetic andd heat treatment of AlNiCo alloy castings P.415567

7 Sposób wytwarzania taśmy z odpadowej blachy stalowej ■ The manner of strip 
manufacturing of waste steel sheet P.415524

5. NAGRODY I WYRóŻNIENIA 

Złoty medal dla IMŻ na Międzynarodowej 
Warszawskiej Wystawie Wynalazków
12-14.10.2015 r. odbyła się 9. edycja Międzyna-
rodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków 
„IWIS 2015”. Wydarzenie organizowane jest co-
rocznie przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców 
i racjonalizatorów przy współpracy z urzędem Pa-
tentowym rP i Politechniką Warszawską.
Instytut został nagrodzony złotym medalem za 
projekt pt.: „Prognozowania trwałości elementów 
pracujących w warunkach pełzania z wykorzysta-
niem metod sztucznej inteligencji”.
Projekt został zgłoszony wspólnie z Politechniką Ślą-
ską: dr inż. Marek Sroka, dr Agata Śliwa, ze strony 

At present, the Institute is awaiting decision of the 
Patent Office concerning the following patent appli-
cations: 

5. pRIZES AND hONORABLE 
MENTIONS 

Gold medal for Instytut Metalurgii Żelaza  
at the International Warsaw Invention Show
The 9th edition of the International Warsaw In-
vention Show ”IWIS 2015”. was held on October 
12-14, 2015. This event is organized annually by the 
Association of Polish Inventors and rationalizers, in 
cooperation with the Polish Patent Office and War-
saw university of Technology. 
The Institute was awarded with gold medal for the 
project entitled: ”Designing life of the components 
operating in creep conditions with use of artificial in-
telligence methods”.
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Instytutu projekt koordynowali: dr hab. inż. janusz 
Dobrzański, prof. nzw. i dr inż. Adam Zieliński.

Brązowy Laur Innowacyjności dla IMŻ 
w ogólnopolskim konkursie im. Stanisława 
Staszica na najlepsze produkty innowacyjne
25 listopada 2015 r. odbyła się gala wręczenia sta-
tuetek i wyróżnień w Ogólnopolskim konkursie im. 
Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowa-
cyjne „Laur innowacyjności 2015”.
Instytut zgłosił projekt pt.: „System oceny trwałości 
eksploatacyjnej materiałów dla energetyki”, który 
został uhonorowany brązowym laurem innowacyj-
ności.
System oceny stanu materiału elementów ciśnie-
niowych kotłów energetycznych został opracowany 
do oceny ich przydatności do eksploatacji w czasie 
obliczeniowym jak i poza obliczeniowy czas pracy 
w warunkach pełzania (wysoka temperatura i ci-
śnienie). Wyznaczenie czasu bezpiecznej eksplo-
atacji badanych materiałów możliwe jest poprzez 
obiektywną ocenę sporządzoną w oparciu o zespół 
materiałoznawczych metod i technik badawczych, 
dotyczących zarówno badań metalograficznych, ba-
dań właściwości mechanicznych, badań pełzania, 
jak i odpowiednio dobranych metod obliczeniowych 
w tym komputerową analizę obrazu mikrostruktury.
Projekt został opracowany wspólnie z Politechniką 
Śląską (prof. dr hab. inż. Adam Hernas), ze strony 
Instytutu prace koordynowali: dr hab. inż. janusz 
Dobrzański, prof. nzw. i dr inż. Adam Zieliński.

The project was submitted jointly with the Silesian 
university of Technology: Marek Sroka, Dr. Eng., 
Agata Śliwa, Dr.; representatives of the Institute co-
ordinating the project: janusz Dobrzański, Dr. Hab. 
Eng., Prof. at the Institute and Adam Zieliński, Dr. 
Eng.

Bronze Laurel in the field of innovation for IMŻ 
in the National Stanisław Staszic contest for the 
best innovative products
A formal gala for presenting statuettes and honorable 
mentions in the National Stanisław Staszic Contest 
for the best innovative products, ”Laurel in the field 
of innovation 2015” was held on November 25, 205.
The Institute submitted a project entitled ”System of 
assessment of durability of materials for power engi-
neering”, which was honoured with bronze laurel in 
the field of innovativeness.
The system of assessment of the condition of mate-
rial of pressure components for power engineering 
boilers was developed in order to assess functionality 
thereof in operations during the design operating time 
as well as beyond the design operating time in creep 
conditions (high temperature and pressure). Deter-
mining the time of safe operations of the examined 
materials is possible through objective assessment 
developed based on the set of material engineering 
methods, as well as research techniques, creep tests 
as well as properly selected computational methods, 
in that computer analysis of microstructure image.
The project was developed jointly with the Silesian 
university of Technology (Adam Hernas, Prof. Dr. 
Hab. Eng.), representatives of the Institute coordinat-
ing the project: janusz Dobrzański, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute and Adam Zieliński, Dr. Eng

6. INFORMATION ACTIVITY
under this type of activity, the Institute: 

runs technical library along with archives of the  ■

reports on research works of the Institute. In total, 
in 2015, the library collection contained ca. 60 000 
volumes, in that collection of books is 34 458 vo-
lumes. The Library also runs electronic archive of 
research works. This collection in 2015 contained 
1337 descriptions. The library collection is unique 
due to its highly specialized theme scope. Employ-
ees of the Institute are the main users of the library. 
Also students and scientific employees of the uni-
versities, scientific institutes and industrial plants 
in Poland use the library collection. Since 2010 the 

6. DZIAłALNOść INFORMACYJNA
W ramach tej działalności Instytut: 

Prowadzi bibliotekę techniczną wraz z archiwum  ■

sprawozdań z prac badawczych Instytutu. Ogółem w 
2015 roku zbiory biblioteczne liczyły około 60 000 
woluminów, w tym zbiór książek to 34 458 wolu-
minów. Biblioteka prowadzi również elektroniczną 
archiwizację prac badawczych. Zbiór ten w 2015 
roku liczył 1337 opisów. Charakter zbiorów bib-
liotecznych jest unikatowy ze względu na wysoko 
wyspecjalizowany zakres tematyczny. głównymi 
użytkownikami biblioteki są pracownicy IMż. Ze 
zbiorów bibliotecznych korzystają również stu-
denci i pracownicy naukowi wyższych uczelni, 
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instytutów naukowych i zakładów przemysłowych 
całego kraju. Od roku 2010 biblioteka korzysta 
z dostępu on-line do światowych czasopism nau-
kowych w ramach licencji krajowych Wirtualnej 
Biblioteki Nauki, finansowanych przez Ministerst-
wo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dokonuje zakupu czasopism naukowych do bib- ■

lioteki technicznej. W 2015 roku prenumeratą 
objęto 48 tytułów polskich czasopism oraz 32 
tytuły czasopism zagranicznych, na łączną kwotę 
około 110 000,00 PLN.
udostępnia pracownikom utworzone w latach  ■

poprzednich – bazy danych bibliograficznych 
dotyczących przemysłu hutniczego: 

Bazę danych naukowo-technicznych, –
Bazę danych techniczno-ekonomicznych. –

Wydaje kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii że- ■

laza w nakładzie 100 egzemplarzy. 
Działalność informacyjna jest w całości finansowana 
ze środków własnych Instytutu.

7. DZIAłALNOść  
W ORGANIZACJACh 
ZEWNęTRZNYCh

Instytut działa w różnych organizacjach zewnętrz-
nych:

jest członkiem i koordynatorem, utworzonej w  ■

2005 roku Polskiej Platformy Technologicznej 
Stali, która skupia ponad 30 podmiotów gospo-
darczych, w tym około 20 przedsiębiorstw prze-
mysłowych (pozostali uczestnicy to placówki na-
ukowo-badawcze i projektowe oraz organizacje 
samorządowe i stowarzyszenia)
jest członkiem europejskiej organizacji zrzesza- ■

jącej przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i inne 
podmioty działające w obszarze przemysłów prze-
twarzania surowców SPIRE Association – Su-
stainable Process Industry through resource and 
Energy Efficiency
jest członkiem-założycielem następujących krajo- ■

wych konsorcjów naukowych:
Śląskiego Centrum Zaawansowanych Techno- –
logii, które obejmuje większość uczelni i jed-
nostek badawczo-rozwojowych Województwa 
Śląskiego z koordynatorem Politechniką Śląską 
w gliwicach

Library uses on-line access to international scien-
tific journals under national licences of the virtu-
al Library of Science, financed by the Ministry of 
Science and Higher Education
Purchases scientific journals for the technical libra- ■

ry. In 2015, the Institute subscribed to 48 Polish 
journals and 32 international journals at the total 
cost of ca. PLN 110 000.00.
renders available to employees the bibliographical  ■

databases created in previous years, pertaining to 
the steel industry: 

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 In-
stitute’s own funds.

7. ACTIVITY IN EXTERNAL 
ORGANIZATIONS

The Institute is active in various external organiza-
tions:

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 associa-
tions)
The Institute is a Member of the European Organi- ■

zation associating enterprises, scientific institutions 
and other entities active in the area of material pro-
cessing, SPIRE Association – Sustainable Process 
Industry through resource and Energy Efficiency
The Institute is a founding member of the follo- ■

wing 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 gór-
niczo-Hutniczo-Petrochemicznych) coordinated 
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Akademicko-gospodarczej Sieci Instytucji  –
górniczo-Hutniczo-Petrochemicznych koordy-
nowanej przez Akademię górniczo-Hutniczą

jest uczestnikiem następujących sieci naukowych: ■

Nowe Materiały – Nanomateriały do Zastoso- –
wań w Technice i Medycynie (NMN), koordy-
nator: Politechnika Warszawska
Technologie Ochrony Środowiska (ENvI- –
TECH_Net), koordynator: Instytut Ekologii Te-
renów uprzemysłowionych, katowice.

Ponadto przedstawiciele Instytutu działają w różnych 
instytucjach i organizacjach zewnętrznych. W roku 
2015 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 Ad- –
visory group) w Funduszu Badawczym Węgla 
i Stali (rFCS) komisji Europejskiej
członek rady Społecznej Akademii górniczo- –
Hutniczej
członek komitetu Sterującego Polskiej Platfor- –
my Technologicznej Stali
członek rady Naukowej czasopisma Stal. Meta- –
le, Nowe Technologie
Członek International Advisory Board 5th Inter- –
anational Conference on Process Development 
in Iron and Steelamaking, 12-15.06.2016, Lulea, 
Szwecja

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych, prof.  ■

dr hab. józef Paduch działał jako:
zastępca przewodniczącego rady Śląskiego  –
Centrum Zaawansowanych Technologii, 
członek komitetu Naukowego Polskiej Platfor- –
my Technologicznej Stali (PPTS),
członek rady Naukowej Instytutu Odlewnictwa  –
w krakowie,
członek rady Naukowej Instytutu Spawalnic- –
twa w gliwicach.
członek rady Naukowej czasopisma: Hutnik –  –
Wiadomości Hutnicze

Prof. dr Tadeusz Bołd działał jako: ■

członek z wyboru komitetu Metalurgii PAN –
członek z wyboru komitetu Nauki o Materia- –
łach PAN

by the university of Science and Technology in 
Krakow.

The Institute is a member of the following scienti- ■

fic networks:
New materials – nanomaterials for application  –
in technology and medicine (NMN), Coordina-
tor: Warsaw university of Technology
Environment Protection Technologies (ENvI- –
TECH_Net), Coordinator: Instytut Technologii 
Terenów uprzemysłowionych, katowice

Moreover, representatives of the Institute are active 
in various institutions and external organizations. 
The said activity in 2015 was as follows

The Institute Director, Adam Schwedler, Dr. Eng.  ■

acted as:
Member of the Steering Committee of the Euro- –
pean Steel Technology Platform (ESTEP) 
Member of Mirror group of the European Steel  –
Technology Platform (ESTEP
Member of the Steel Advisory group at the re- –
search Fund for Coal and Steel of the European 
Commission 
Member of the Social Council of the AgH uni- –
versity of Science and Technology (Akademia 
górniczo-Hutnicza)
Member of the Steering Committee of the Polish  –
Steel Technology Platform
Member of the Scientific Council of the journal  –
”Steel, New Technologies”
Member of the International Advisory Board 5th  –
Interanational Conference on Process Develop-
ment in Iron and Steelamaking, 12-15.06.2016, 
Lulea, Sweden

Deputy Director of the Institute for Scientific Affa- ■

irs, józef Paduch, Prof. Dr. acted as:
Deputy Chairman of the Council of Silesian  –
Centre of Advanced Technologies 
Member of the Scientific Committee of the Po- –
lish Steel Technology Platform.
Member of the Scientific Council of the Institute  –
of Foundry in kraków
Member of the Scientific Council of the Polish  –
Welding Centre of Excellence in gliwice.
Member of the Scientific Council of the journal:  –
Hutnik – Wiadomości Hutnicze

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)
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Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania, kierow- ■

nik Zakładu Badań Właściwości i Struktury Mate-
riałów, dr hab. jerzy Wiedermann prof. nzw. dzia-
łał jako: 

przewodniczący z wyboru Sektora Hutnictwa  –
Polskiego komitetu Normalizacyjnego
przewodniczący z wyboru komitetu Technicz- –
nego nr 123 Polskiego komitetu Normalizacyj-
nego

kierownik Zakładu Analiz Ekonomicznych,   ■

dr hab. inż. Wojciech Szulc prof. nzw działał jako:
koordynator grupy roboczej zajmującej się  –
sprawami kadr dla hutnictwa Polskiej Platformy 
Technologicznej Stali (PPTS)
członek grupy roboczej Wg5 „People” Euro- –
pejskiej Platformy Technologicznej Stali (ES-
TEP)

kierownik Zakładu Symulacji Procesów Technolo- ■

gicznych prof. dr hab. roman kuziak działał jako:
członek grupy technicznej TgS6 Funduszu Ba- –
dawczego Węgla i Stali: Physical metallurgy 
and design of new generic steels
Z-ca przewodniczącego komitetu Metalurgii  –
PAN
Przewodniczący Sekcji Teorii Procesów  –
Przeróbki Plastycznej PAN

kierownik Zakładu Technologii Wytwarzania i Ap- ■

likacji Wyrobów, prof. dr hab. inż. Bogdan garbarz 
działał jako:

przedstawiciel Instytutu w europejskiej organi- –
zacji zrzeszającej przedsiębiorstwa, instytucje 
naukowe i inne podmioty działające w obsza-
rze przemysłów przetwarzania surowców SPI-
rE Association – Sustainable Process Industry 
through resource and Energy Efficiency, czło-
nek grupy roboczej W2r-SPIrE
członek grupy roboczej Wg1 „Profit through  –
Innovation – Safe, clean, cost-effective and low 
capital intensive technology” Europejskiej Plat-
formy Technologicznej Stali (ESTEP)
członek grupy technicznej TgS4 Funduszu Ba- –
dawczego Węgla i Stali (rFCS): „Hot and Cold 
rolling Processes”
koordynator grupy roboczej Polskiej Platfor- –
my Technologicznej Stali „Wyroby atrakcyjne 
dla użytkowników”
członek rady Naukowej czasopisma: Stal – Me- –
tale, Nowe Technologie

kierownik Zakładu Chemii Analitycznej, dr gra- ■

żyna Stankiewicz działała jako:
członek komisji Analizy Śladowej komitetu  –
Chemii Analitycznej PAN

Proxy for Management Systems, Manager of the  ■

Materials Properties and Structure Testing Labora-
tory, jerzy Wiedermann, Dr. Hab. Prof. at the Insti-
tute 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 

Manager of the Department of Business Consul- ■

ting, Wojciech Szulc, Dr. Eng. Prof. at the Institute 
acted as:

Coordinator of the Working group of Polish  –
Steel Technology Platform dealing with person-
nel issues for the Steel Industry
Member of the Working group Wg5 ”People”  –
of the European Steel Technology Platform (ES-
TEP)

Manager of the Department of Processes Simula- ■

tion, 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
vice Chairman of Metallurgy Committee of the  –
Polish Academy of Sciences (PAN)
Chairman of Plastic Working Processes The- –
ory Section of the Polish Academy of Sciences 
(PAN)

Manager of the 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 Or- –
ganization Associating enterprises, scientific 
institutions and other entities active in raw ma-
terials processing industries SPIRE Association 
– Sustainable Process Industry through resour-
ce and Energy Efficiency, Member of Working 
group W2r – SPIrE
Member of the Working group Wg1 ”Profit  –
through Innovation – Safe, clean, cost-effective 
and low capital intensive technology” of the Eu-
ropean Steel Technology Platform (ESTEP) 
Member of Technical group TgS4 of the rese- –
arch Fund for Coal and Steel (rFCS): ”Hot and 
Cold rolling Processes”
coordinator of the Working group of the Polish  –
Steel Technology Platform ”Steel products at-
tractive to the users”

Member of the Scientific Council of the journal:  ■

Stal – Metale, Nowe Technologie Manager of the 
Department of  Analytical Chemistry, grażyna 
Stankiewicz, Dr. acted as:
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kierownik Zakładu Badań Materiałów dla Ener- ■

getyki dr hab.inż. janusz Dobrzański, prof. nzw. 
działał jako:

członek Sekcji Materiałów Metalicznych komi- –
tetu Nauki o Materiałach PAN

kierownik Zespołu Procesów Surowcowych,   ■

dr hab. inż. Marian Niesler prof. nzw. działał jako:
przewodniczący Technicznej grupy roboczej  –
ds. Produkcji i Przetwórstwa żelaza i Stali, Mi-
nisterstwo Środowiska
Członek komisji Ochrony Środowiska i gospo- –
darki Odpadami PAN, Oddział w katowicach

Adiunkci w Zespole Procesów Surowcowych   ■

dr inż. janusz Stecko i dr inż. Mariusz Borecki oraz 
inż. Wacław Wittchen działali jako: 

członkowie zwyczajni Polskiego Stowarzysze- –
nia Pomiarów, Automatyki i robotyki POL-
SPAr (komitet : Termografia i Termometria 
w Podczerwieni)

Adiunkt w Zakładzie Badań Właściwości i Struk- ■

tury Materiałów dr inż. krzysztof radwański dzia-
łał jako: 

członek grupy roboczej Wg6: Energy Europej- –
skiej Platformy Technologicznej Stali (ESTEP)

Asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej,   ■

mgr inż. Michał kubecki działał jako:
członek komitetu Technicznego nr 29 ds. Ana- –
liz Chemicznych rud, koncentratów i Metali

Member of the Committee for Inorganic Trace  –
Analysis of Analytical Chemistry of the Polish 
Academy of Sciences (PAN)

Manager 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)

Manager 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
Member of the Committee for Environment  –
Protection and Waste Management of the Polish 
Academy of Sciences (PAN), unit in katowice

Adjuncts in the Department of Primary Processes,  ■

janusz Stecko Dr. Eng., Mariusz Borecki Dr. Eng., 
and Wacław Wittchen, Eng. acted as: 

Ordinary members of the Polish Association of  –
Measurements, Automation and robotics POL-
SPAr (committee : Infrared Thermography and 
Thermometry)

Adjunct in Department of Investigations of Proper- ■

ties and Structure of Materials, krzysztof radwań-
ski, Dr. Eng. acted as: 

Member of Wg6 Working group „Energy” of  –
European Steel Technology Platform (ESTEP)

Assistant in the Department of  Analytical Chemi- ■

stry, Michał kubecki, MSc. Eng. acted as:
Member of the Technical Committee no. 29 for  –
Chemical Analyses of Ores, Concentrates and 
Metals 

8. ECONOMIC SITUATION  
OF ThE INSTITUE

8.1 present financial standing
A noticeable stabilization in the Institute’s financial 
standing was observed in 2015. Contrary to previous 
years, revenues did not decrease and quite the rever-
se, they went up as compared to previous year. High 
level of direct sales and its share in revenues from the 
said core activity was maintained. 

8. SYTUACJA GOSpODARCZA 
instytutu

8.1. Aktualna sytuacja finansowa
W roku 2015 nastąpiła zauważalna stabilizacja sy-
tuacji finansowej Instytutu. W przeciwieństwie do 
ubiegłych trzech lat, przychody Instytutu nie ule-
gły obniżeniu, a wręcz przeciwnie – wzrosły nieco 
w stosunku do roku poprzedniego. utrzymany został 
wysoki poziom sprzedaży bezpośredniej i jej udziału 
w przychodach z tej działalności podstawowej. 
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przychody Instytutu w latach 2011–2015, mln zł ■  
Institute’s revenues in the period 2011–2015, pLN million

Przychody łącznie / Total revenues

Przychody z działalności podstawowej /  
Revenues from core activity
Przychody ze sprzedaży bezpośredniej /  
Revenues from direct sales

Udział sprzedaży bezpośredniej w przychodach z działalności podstawowej w latach 2011–2015, % ■ 
Share of direct sales in revenues from core activity in the period 2011–2015, %

Zysk netto w latach 2011–2015, mln zł ■ Net profit in the period 2011–2015, pLN million

Zysk Instytutu powrócił do poziomu sprzed dwóch 
lat, wyższego o połowę od zysku roku poprzed- 
niego. 

The Institute’s profit returned to the level recorded 
two years back, which was higher by 50% than pre-
vious years. 

*) Amortyzacja w kosztach działalności operacyjnej / Depreciation in the operating cost

This results mainly from significant reduction of cost 
in 2015. The actual cost of the Institute’s activity was 
reduced by ca. PLN 1.5 million – from ca. PLN 21.1 
million in 2014 to ca. PLN 19.6 million in 2015. re-

Stało się to w dużej mierze dzięki znaczącemu obni-
żeniu kosztów w roku 2015. rzeczywiste koszty dzia-
łalności Instytutu zostały obniżone o blisko 1,5 mln 
zł – z ok. 21,1 mln zł w roku 2014 do ok. 19,6 mln 
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zł w roku 2015. Obniżka nastąpiła we wszystkich – 
za wyjątkiem kosztów materiałów – grupach rodza-
jowych kosztów. Najwyraźniejsze obniżki wystąpiły 
w kosztach amortyzacji, robocizny i mediów. 

duction was observed in all – except for the cost of 
materials – types of cost. The most significant reduc-
tions took place in depreciation, labour and utilities 
cost. 

Zmiana w kosztach rodzajowych w 2015 w odniesieniu do roku 2014, mln zł ■ 
Change in the costs by type in 2015 as compared to 2014, pLN million

Amortyzacja   Robocizna         Media             Usługi           Delegacje       Materiały         Pozostałe 
                                                                           i zlecenia                                Materials            koszty

Depreciation      Labour          Utilities            Orders     Business trips                            Others costs

Obniżenie kosztów amortyzacji wynika z, sygnalizo-
wanego w ubiegłorocznym sprawozdaniu, zamyka-
nia wieloletniego programu inwestycyjnego Instytu-
tu. koszty amortyzacji inwestycji aktywowanych na 
początku programu stopniowo zanikają, a nowych 
inwestycji jest coraz mniej, stąd ogólna wartość 
amortyzacji maleje.
Obniżenie kosztu mediów to, w pierwszym rzędzie 
efekt wyłączenia z gospodarki Instytutu budynku L, 
a ponadto obniżenia cen mediów energetycznych, 
uzyskanych dzięki zawarciu nowych umów i w pew-
nym stopniu – przypuszczalnie – ocieplenia klimatu.
Obniżenie kosztów robocizny wiąże się z redukcją 
zatrudnienia w Instytucie, dokonaną w roku 2014 
(w roku 2015 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne 
etaty zmniejszyło się tylko o jedną osobę), której 
skutki finansowe ujawniły się w pełni po roku. 
Niezależnie od obniżki kosztów, w roku 2015 odno-
towano dalszy wzrost udziału amortyzacji w kosz-
tach bezpośrednich, co – jak wyjaśniano obszernie 
w sprawozdaniu ubiegłorocznym – korzystnie wpły-
wa na możliwości rozliczenia kosztów Instytutu. 

reduction in the cost of depreciation stems from clo-
sure of the long term investment programme of the 
Institute, as indicated in the previous year’s report. 
The cost of depreciation of the investment activated 
at the beginning of the programme gradually disap-
pears and there are fewer new investments, thus total 
depreciation goes down.
reduction in the cost of utilities, stems mainly from 
closure of L building, and moreover from reduction 
of energy utilities prices stemming from conclusion 
of new contracts, and, to some extent – allegedly – 
from climate warming. 
reduction in the cost of labour is related to reduction 
of employment effected in 2014 (in 2015 employ-
ment in full time equivalents went down only by one 
person) the financial results of which are fully visible 
after a year. 
Irrespective of cost reduction, further growth of de-
preciation was observed in direct cost, which – as it 
was extensively explained in last year’s report – has 
a positive impact on the possibilities of the Institute’s 
cost settlement. 
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8.2. perspektywy
W roku 2016 Instytut będzie dysponował mniejszym 
niż poprzednio Funduszem Badań Własnych (należy 
oczekiwać, że wyniesie on niecałe 1,5 mln zł) oraz 
mniejszymi wpływami z operacji finansowych (ze 
względu na wyczerpanie środków na inwestycjach 
długoterminowych).
W tej sytuacji konieczne będzie zwiększenie efektyw-
ności działań na rzecz pozyskiwania przychodów ze 
sprzedaży działalności podstawowej Instytutu. Nie-
wątpliwie największą uwagę należy skupić na dwóch 
krajowych programach badawczych, które mają zo-
stać uruchomione w roku 2016: programie sektoro-
wym dla przemysłu stalowego (INNOSTAL) oraz 
programie strategicznym dotyczącym nowoczesnych 
technologii materiałowych (TECHMATSTrATEg). 
jednocześnie niezbędne będą starania mające zmie-
rzające do podtrzymania wzrostowego trendu sprze-
daży bezpośredniej i zwiększenia jego dynamiki.
Z drugiej strony niezbędna będzie dalsza racjonaliza-
cja kosztów Instytutu. Niejako „automatycznie” uzy-
skany zostanie znaczący efekt na skutek zmniejszania 
się kosztów amortyzacji, która w roku 2016 powinna 
spaść o dalsze 0,5 mln zł. Należy oczekiwać również 
dalszego obniżenia kosztów mediów, po wykonaniu, 
przewidzianej na rok 2016, termoizolacji budynku T 
oraz hal. Niezależnie od powyższego, rezerwy finan-
sowe istnieją jeszcze w każdej z grup kosztów ro-
dzajowych. Ich ujawnienie i wykorzystanie wymaga 
przeprowadzenia stosownych analiz i podjęcia odpo-
wiedniego postępowania oszczędnościowego w każ-
dej z komórek organizacyjnych Instytutu. 

Udział bezpośrednich kosztów amortyzacji w całkowitych kosztach amortyzacji w latach 2011–2015, % 
■ Share of direct cost of utilities in the total cost of utilities in the period 2011–2015, %

8.2. prospects
In 2016, the Internal research Fund of the In-
stitute will be lower than previously ( it should 
be expected to reach about PLN 1.5 million) as 
well as lower proceeds from financial operations  
(due to exhaustion of funds under long term invest-
ments).
In such situation it will be necessary to increase ef-
ficiency of actions aiming at obtaining funds from 
sales of the core activities of the Institute. undoubt-
edly, the most significant focus should be brought 
to two domestic research programmes which are to 
be launched in 2016: sectoral programme for steel 
industry (INNOSTAL) and strategic programme 
concerning advanced material technologies (TECH-
MATSTrATEg). Simultaneously, attempts aimed at 
maintaining growth trend in direct sales and improve-
ment of its dynamics will be necessary .
On the other hand, further optimization of the cost 
of the Institute will be required. To some extent ”au-
tomatically” a significant effect will be obtained as 
a result of reduction in depreciation cost, which in 
2016 should drop by further PLN 0.5 million. Further 
reduction in the cost of utilities should be expected 
following completion of thermo-modernization of T 
building and bays. Irrespective of the above, financial 
reserves exist in each cost types. Finding and use of 
these requires conducting proper analyses and imple-
mentation of proper saving plan in each of organiza-
tional units of the Institute. 
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Załącznik nr 1 ■

Zestawienie projektów 
realiZowanych w roku 2015

1. ważniejsze projekty realizowane 
w grupie prac badawczych i doradczych 
finansowanych w formie zleceń 
bezpośrednich 
Sintering pot tests and iron ores characterization  ■

(Próby spiekania w misie spiekalniczej i charakte-
rystyka rud żelaza) – SME France ArcelorMittal 
Maizieres Research SA ArcelorMittal Shared Se-
rvice Centre Europe Sp. z o.o. Sp. k.
Development of new high-strength complex-phases  ■

steels (Rozwój nowych wysokowytrzymałościo-
wych wielofazowych stali) – Swiss Steel AG
Material analysis of aircraft engines components  ■

(Badania materiałoznawcze elementów silników 
lotniczych) – Prvni Brnenska Strojirna Velka Bites 
a.s.
Opracowanie Studiów Wykonalności czterech  ■

przedsięwzięć proekologicznych w AMP S.A. wg 
wymogów programu Ekologiczny Akumulator dla 
Przemysłu (E‑KUMULATOR) Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej‑ 
ArcelorMittal Poland S.A.
Opracowanie metodyki badania składu chemicz- ■

nego materiałów stosowanych do produkcji form 
ceramicznych dla procesów wytwarzania rdzenio-
wych odlewów cienkościennych, wielkogabaryto-
wych łopatek rotora niskiego ciśnienia turbiny no-
wej generacji silnika lotniczego GP7200 – Pratt & 
Whitney Rzeszów S.A.
Ocena stanu przydatności do dalszej eksploatacji  ■

materiałów wybranych elementów głównych ruro-
ciągów parowych bloku 7 po długotrwałej eksplo-
atacji w warunkach pełzania po przekroczeniu 249 
tys. godzin pracy – Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Badania niszczące materiałów oraz określenie  ■

możliwości dalszej eksploatacji Kolumny K‑5 na 
instalacji DRW‑IV w PKN Orlen – Fluor S.A.
Wykonanie nieniszczących badań materiałowych,  ■

analiza i ocena stanu materiału oraz stanu elemen-
tów urządzeń ciśnieniowych pracujących w obiek-
tach wskazanych przez Zamawiającego – Rafako 
S.A.

appendix no. 1 ■

listing of projects  
realiZed in 2015

1. Major projects realized as part 
of research and consulting works 
financed in form of direct orders
Sintering pot tests and iron ores characterization –  ■

SME France ArcelorMittal Maizieres Research SA 
ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. 
z o.o. Sp. k.
Development of new high-strength complex- ■

phases steels – Swiss Steel AG
Material analysis of aircraft engines components –  ■

Prvni Brnenska Strojirna Velka Bites a.s.
Development of Feasibility Studies of four envi- ■

ronmental projects at AMP S.A. as per the require-
ments of the programme Ekologiczny Akumulator 
dla Przemysłu (E‑KUMULATOR) of Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (National Fund for Environment Protection and 
Water Management) – ArcelorMittal Poland S.A.
Development of the methodology of examining  ■

chemical composition of materials used in produc-
tion of ceramic moulds for manufacturing core thin 
wall castings, large size blades of low‑pressure ro-
tor of the turbine of new generation aircraft engine 
GP7200 – Pratt & Whitney Rzeszów S.A.
Assessment of condition and suitability for further  ■

use of materials of selected components of the main 
steam pipelines of unit no. 7 following long term 
operations in creep conditions, following 249 000 
hours of operations – Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
Non‑destructive material examinations of mate- ■

rials and defining the possibility of further opera-
tions of K‑5 column in the DRW‑IV installation at 
PKN Orlen – Fluor S.A.
Execution of non‑destructive material examina- ■

tions and assessment of material condition as well 
as condition of the components of pressure equ-
ipment operating in the facilities indicated by the 
Ordering Party – Rafako S.A.
Assessment of the condition and suitability for fur- ■

ther use of steam pipeline in TG9 area following 
long term exploitation in creep conditions, on the 
section of the said pipeline – Enea Wytwarzanie 
Sp. z o.o.
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Wykonanie oceny stanu przydatności do dalszej  ■

eksploatacji rurociągu pary w obrębie TG9 po dłu-
gotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania, na 
wyciętym odcinku w/w rurociągu – Enea Wytwa-
rzanie Sp. z o.o.
Badania właściwości i struktury stali FB2 na wały  ■

turbin parowych o nadkrytycznych parametrach 
pracy – Politechnika Śląska
Mikrostrukturalna oraz chemiczna analiza stopów  ■

niklu oraz TiAl z innowacyjnymi powłokami żaro-
odpornymi zarówno przed jak i po testach cyklicz-
nego utleniania oraz badaniach mechanicznych – 
Politechnika Śląska
Eksperymentalna weryfikacja technologii wytwa- ■

rzania prętów łuszczonych ze stali N18K9M5Ts 
przeznaczonych na partię badawczą korpusów – 
Mesko S.A.
Opracowanie technologii wytwarzania półfabry- ■

katów pierścieni‑magnesów ze stopu AlNiCo 
o określonych dwóch wariantach geometrii, prze-
znaczonych na elementy do rakiet oraz wykonanie 
magneto‑zwierciadeł – Mesko S.A.
Wyznaczenie charakterystyk materiałowych  ■

w celu opracowania warunków technicznych do-
staw taśmy stalowej oraz technologii i parametrów 
obróbki cieplnej ogniw do amunicji kalibru 30 mm 
wytwarzanych z tej taśmy – Mesko S.A.
Opracowanie technologii wytapiania i wykona- ■

nie prętów ze stali średnio‑ i wysokostopowych 
o określonych składach chemicznych, z przezna-
czeniem na wzorce chemiczne – MBH Analytical 
Ltd Holland House
Opracowanie definicji emisji procesowych – Arce- ■

lorMittal Poland S.A.
Analiza składu chemicznego metodami instrumen- ■

talnymi i klasycznymi oraz opracowanie i wytwa-
rzanie wzorców składu chemicznego – Różni zle-
ceniodawcy 

2. projekty w ramach przedsięwzięcia 
innotech oraz w programie Badań 
stosowanych

initech, innotech, gekon

projekty zakończone w roku 2015
PI‑0003: Tytuł projektu: „Opracowanie nowoczesnej 

konstrukcji modułu pancerza odpornego na 
udarowe oddziaływanie strumienia kumu-
lacyjnego i pocisków” 

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz 

Examinations of properties and structure of FB2  ■

steel for shafts of steam turbines of supercritical 
parameters of operations – Politechnika Śląska
Microstructual and chemical analysis of nickel and  ■

and TiAl alloys with innovative heat resistatnt co-
atings both before and after tests of repeated oxida-
tion and mechanical tests – Politechnika Śląska
Experimental verification of the technology of ma- ■

nufacturing peeled bars of N18K9M5Ts steel to 
be used for experimental batch of bodies ‑Mesko 
S.A.
Development of the technology of manufacturing  ■

semi‑products of ring‑magnets of AlNiCo alloy of 
specified two geometry options to be used in com-
ponents of rockets and manufacturing of magneto-
mirrors – Mesko S.A.
Determining material characteristics to develop  ■

technical conditions of supplies of steel strip and 
technology and parameters of heat treatment of 
cells for cells for caliber 30mm ammunition manu-
factured of the said strip – Mesko S.A.
Development of the technology of melting and ma- ■

nufacturing high and medium alloy steel bars of 
specific chemical compositions to be used for che-
mical specimens – MBH Analytical Ltd Holland 
House
Development of definitions of process emissions –  ■

ArcelorMittal Poland S.A.
Analysis of chemical composition by means of va- ■

rious instrumental and classical methods, various 
customers

2. projects under innotech undertaking, 
and applied research programme

initech, innotech, gekon

projects completed in 2015
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 



31

INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK 2015  n  ANNUAL  REPORT  2015

  Okres realizacji: 07.2012 – 06.2015 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI‑0004: Tytuł projektu: „Opracowanie komplek-

sowej technologii wytwarzania magneto-
zwierciadeł dla precyzyjnych wyrobów 
z dziedziny mechatroniki stosowanych 
w giroskopowych systemach naprowadza-
nia rakiet na cel” 

  Kierownik: dr inż. Jerzy Pogorzałek
  Okres realizacji: 10.2012 – 09.2015 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PI‑0005: Tytuł projektu: Uruchomienie komplek-

sowo monitorowanej produkcji wielkoga-
barytowych odkuwek dla przemysłu naf-
towego do eksploatacji w ekstremalnych 
warunkach podmorskich

  Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
  Okres realizacji: 01.2013 – 02.2015 
  Koordynator: Akademia Górniczo‑Hutni-

cza
PI‑0006: Tytuł projektu: Innowacyjna technologia 

produkcji wlewków kuziennych o zróżni-
cowanej masie poprzez zastosowanie uni-
wersalnych zestawów odlewniczych

  Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
  Okres realizacji: 05.2013 – 04.2015 
  Koordynator: Instytut Odlewnictwa

projekty prowadzone w roku 2015, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PI‑0007: Tytuł projektu: Innowacyjna technologia 

przetwarzania drutu ze zużytych opon do 
postaci pełnowartościowego produktu 
w procesie metalurgicznym

  Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
  Okres realizacji: 02.2015 – 01.2017 
  Koordynator: Śląskie Towarzystwo Han-

dlowe Kupiec S.A.

program Badań stosowanych

projekty zakończone w roku 2015
PB‑0002: Tytuł projektu: „Opracowanie zaawanso-

wanej technologii wytwarzania blach cien-
kich do cięcia laserowego” 

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak 
  Okres realizacji: 01.2013 – 12.2015 
  Koordynator: Akademia Górniczo‑Hutni-

cza

  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-
tallurgy 

PI‑0004: Project title: ”Development of comprehen-
sive technology of manufacturing magne-
to-mirrors for precise products in mecha-
tronics used in gyroscope system of racquet 
homing” 

  Manager: Jerzy Pogorzałek, Dr. Eng.
  Completion period: 10.2012 – 09.2015 
  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy 
PI‑0005: Project title: Launch of comprehensively 

monitored production of large size forgings 
for petroleum industry to be used in extre-
me submarine conditions 

  Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
  Completion period: 01.2013 – 02.2015 
  Coordinator: AGH University of Science 

and Technology in Krakow 
PI‑0006: Project title: Innovative production tech-

nology 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 

projects realized in 2015, expected to be 
completed in the successive years
PI‑0007: Project title: Innovative technology of pro-

cessing wires from used tires to a quality 
product in metallurgical process 

  Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
  Completion period: 02.2015 – 01.2017 
  Coordinator: Śląskie Towarzystwo Han-

dlowe Kupiec S.A.

applied research programme

projects completed in 2015
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
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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‑Hutni-

cza

projekty prowadzone w roku 2015, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PB‑0001: Tytuł projektu: „Badania odporności ele-

mentów nadwozia wykonanych ze stopów 
magnezu na obciążenia dynamiczne” 

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak 
  Okres realizacji: 01.2013 – 06.2016 
  Koordynator: Politechnika Wrocławska
PB‑0003: Tytuł projektu: „Opracowanie i przemysło-

wa weryfikacja energooszczędnej obróbki 
termomechanicznej odkuwek matryco-
wych 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‑0005: Tytuł projektu: „Hybrydowa technolo-

gia wytwarzania szyn normalnotorowych 
o podwyższonej trwałości eksploatacyj-
nej uwzględniająca przyszłościowe trendy 
w rozwoju transportu kolejowego” 

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 11.2015 – 10.2018 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PB‑0006: Tytuł projektu: „Metodyka, ocena i progno-

za eksploatacji powyżej obliczeniowego 
czasu pracy złączy spawanych elementów 
ciśnieniowych kotłów energetycznych” 

  Kierownik: dr inż. Adam Zieliński
  Okres realizacji: 01.2015 – 12.2017 
  Koordynator: Instytut Metalurgii Żelaza
PB‑0007: Tytuł projektu: „Badania nad technologia-

mi nowej generacji do zastosowań w syste-
mach wentylacyjnych i systemach zabudo-
wy ściennej zapewniających ultrawysokie 

PB‑0004: Project title: ”Assessment of the impact 
of thermal destruction of moulding sands 
with  reclaim and organic components, on 
quality of iron alloy castings and compo-
sition of generated gases, with particular 
emphasis of BTEX and PAH group com-
pounds” 

  Manager: Michał Kubecki, MSc. Eng.
  Completion period: 07.2013 – 12.2015 
  Coordinator: AGH University of Science 

and Technology in Krakow

projects realized in 2015, expected  
to be completed in the successive years
PB‑0001: Project title: ”Tests of resistance of body-

work components made of magnesium al-
loys to dynamic loads” 

  Manager Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 01.2013 – 06.2016 
  Coordinator: Wrocław University of Tech-

nology
PB‑0003: Project title: ”Development and industrial 

verification of energy‑efficient thermo‑me-
chanical 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: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy
PB‑0005: Project title: ”Hybrid technology of ma-

nufacturing normal gauge rails of elevated 
operational strength with consideration of 
future trends in development of rail trans-
portation” 

  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 11.2015 – 10.2018 
  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy
PB‑0006: Project title: ”Methodology, assessment 

and forecast of operations beyond the de-
sign working time of welded joints of pres-
sure components of power boilers” 

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 01.2015 – 12.2017 
  Coordinator: The Institute for Ferrous Me-

tallurgy
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parametry czystości mikrobiologicznej: 
powierzchni elewacji ściennych bloków 
operacyjnych, powierzchni wewnętrznych 
kanałów wentylacyjnych i dystrybuowane-
go powietrza” 

  Kierownik: dr inż. Lech Bulkowski
  Okres realizacji: 01.2015 – 12.2017 
  Koordynator: Creo Sp. z o.o.

PB‑0007: Project title: ”Research on new generation 
technologies to be used in ventilation sys-
tems and wall systems ensuring ultra high 
parameters of microbiological purity: sur-
faces of wall facades of operating units, 
surfaces of interior ventilation ducts and 
distributed air” 

  Manager: Lech Bulkowski, Dr. Eng.
  Completion period: 01.2015 – 12.2017 
  Coordinator: Creo Sp. z o.o.

3. research projects – internal
projects realized in 2015, expected  
to be completed in the successive years
PW 0055 Project title: ”Modelling of the life of ma-

terials for advanced power engineering ba-
sed on creep tests”

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 20.12.2011 – 19.12. 

2016

4. international projects
projects completed in 2015
PE 0007 Project title: ”Property oriented design of 

hard constituent hardness and morphol-
ogy in continuously annealed/galvanised 
DP sheetsö
Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
Completion period: 01.07.2011 – 31.12. 
2014

projects realized in 2015, expected  
to be completed in the successive years
PE 0008 Project title: ”Virtual strip rolling mill”
Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
Completion period: 1.07.2013 – 31.10. 2016
PE 0009: Project title: ”Optimal residual stress con-

trol”
  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 1.07.2015 – 12.2018

5. statutory projects
research statutory projects
projects completed in 2015
S0 0890 Project title: ”New generation steels used in 

the Polish conventional power engineering 
for pressure components of boilers of su-

3. projekty badawcze – własne
projekty prowadzone w roku 2015, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PW 0055: Tytuł projektu: „Modelowanie trwa-

łości materiałów dla nowoczesnej energe-
tyki na podstawie prób pełzania”

  Kierownik: dr inż. Adam Zieliński
  Okres realizacji: 20.12.2011 – 19.12.2016

4. projekty międzynarodowe
projekty zakończone w roku 2015
PE 0007: Tytuł projektu: „Property oriented design 

of hard constituent hardness and morpho-
logy in continuously annealed/galvanised 
DP sheets”

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 01.07.2011 – 31.08.2015

projekty prowadzone w roku 2015, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych
PE 0008: Tytuł projektu: Virtual strip rolling mill
  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 1.07.2013 – 31.10.2016
PE 0009: Tytuł projektu: Optimal residual stress con-

trol
  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 1.07.2015 – 12.2018

5. projekty statutowe
projekty statutowe badawcze
projekty zakończone w roku 2015
S0 0890: Tytuł projektu: „Stale nowej generacji 

stosowane w polskiej energetyce konwen-
cjonalnej na elementy ciśnieniowe kotłów 
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o nadkrytycznych parametrach pracy – 
atlas zmian struktury i właściwości mecha-
nicznych”

  Kierownik: dr inż. Adam Zieliński
  Okres realizacji: 1.05.2014 – 31.03.2015
S0 0892: Tytuł projektu: „Zwiększenie odporności 

ultrawytrzymałej stali bainityczno‑austeni-
tycznej na wysokoenergetyczne wielokrot-
ne obciążenia udarowe metodą optyma-
lizacji składu chemicznego i parametrów 
wytwarzania”

  Kierownik: dr Wojciech Burian
  Okres realizacji: 7.04.2015 – 23.12.2015
S0 0893: Tytuł projektu: „Wpływ mikrostruktury na 

wybrane właściwości nowoczesnych stali 
konstrukcyjnych AHSS”

  Kierownik: dr inż. Władysław Zalecki
  Okres realizacji: 1.02.2015 – 16.12.2015
S0 0894: Tytuł projektu: „Opracowanie modelu nu-

merycznego procesu obróbki cieplno-pla-
stycznej prętów wykonanych ze stali baini-
tycznych z efektem TRIP”

  Kierownik: mgr inż. Zofia Kania
  Okres realizacji: 9.01.2015 – 28.12.2015
S0 0895: Tytuł projektu: „Ocena możliwości pro-

dukcji spieku wielkopiecowego z zacyn-
kowanych szlamów żelazonośnych”

  Kierownik: dr hab. inż. Marian Niesler, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 2.01.2015 – 31.12.2015
S0 0896: Tytuł projektu: „Opracowanie charaktery-

styk mineralogicznych spieków wielkopie-
cowych”

  Kierownik: dr Hanna Krztoń
  Okres realizacji: 15.01.2015 – 15.12.2015
S0 0897: Tytuł projektu: „Badania nad zastosowa-

niem techniki stapiania do równoczesnego 
oznaczania siarki, sodu i chloru w rudach 
i spiekach żelaza metodą fluorescencyjnej 
spektrometrii rentgenowskiej”

  Kierownik: dr Grażyna Stankiewicz
  Okres realizacji: 2.01.2015 – 16.11.2015
S0 0898: Tytuł projektu: „Ilościowa i jakościowa 

charakterystyka strukturalna przemian fa-
zowych w taśmach ze stali Dual‑Phase”

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Radwański
  Okres realizacji: 2.02.2015 – 15.12.2015

percritical parameters of operations – atlas 
of changes in the structure and mechanical 
properties” 

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 1.05.2014 – 31.03.2015
S0 0892: Project title: ”Improving resistance of ul-

tra-high strength bainitic-austenitic steel to 
repeated high energy impact loads by me-
ans of optimization of chemical composi-
tion and manufacturing parameters”

  Manager: Wojciech Burian, Dr.
  Completion period: 7.04.2015 – 23.12.2015
S0 0893: Project title: ”Impact of microstructure on 

the selected properties of advanced structu-
ral AHSS steels”

  Manager: Władysław Zalecki, Dr. Eng.
  Completion period: 1.02.2015 – 16.12.2015
S0 0894: Project title: ”Development of numerical 

model of thermo-mechanical treatment of 
bars of bainitic steels with TRIP effect”

  Manager: Zofia Kania, MSc. Eng.
  Completion period: 9.01.2015 – 28.12.2015
S0 0895: Project title: ”Assesment of the possibility 

of blast furnace sinter production of iron-
bearing sludges contaning zinc”

  Manager: Marian Niesler, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute

  Completion period: 2.01.2015 – 31.12.2015
S0 0896: Project title: ”Development of mineralogi-

cal characteristics of blast furnace sinters”
  Manager: Hanna Krztoń, Dr.
  Completion period: 15.01.2015 – 15.12.2015
S0 0897: Project title: ”Research on application of 

meting technique in simultaneous determi-
nation of sulphur, sodium, chlorine in ores 
and sinters by means of x‑ray fluorescence 
spectroscopy”

  Manager: Grażyna Stankiewicz, Dr.
  Completion period: 2.01.2015 – 16.11.2015
S0 0898: Project title: ”Quantitative and qualitative 

structural characteristics of phase transi-
tions in Dual-Phase steel strips”

  Manager: Krzysztof Radwański, Dr.Eng.
  Completion period: 2.02.2015 – 15.12.2015
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S0 0899: Tytuł projektu: „Badania nad powłoka-
mi ograniczającymi utlenianie wlewków 
stalowych w procesie ciągłego odlewania 
i przeróbki plastycznej”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 1.01.2015 – 30.09.2015
S0 0900: Tytuł projektu: „Zbadanie możliwości 

zastosowania stali o wyższej wytrzy-
małości niż stosowany obecnie gatunek 
15CrMoV6‑10‑3 na korpusy kalibru 122 
mm i opracowanie wstępnej technologii 
wykonania korpusu kalibru 300 mm”

  Kierownik: dr hab. inż. Jerzy Stępień, prof. 
nzw

  Okres realizacji: 7.01.2015 – 30.11.2015
S0 0901: Tytuł projektu: „Wpływ modyfikacji haf-

nem dyfuzyjnych powłok aluminidkowych 
na odporność na utlenianie wysokotempe-
raturowe”

  Kierownik: mgr inż. Radosław Swadźba
  Okres realizacji: 1.01.2015 – 15.12.2015
S0 0902: Tytuł projektu: „Opracowanie metodyki 

badania zawartości rtęci i cynku w niejed-
norodnych odpadach metalonośnych”

  Kierownik: mgr inż. Michał Kubecki
  Okres realizacji: 2.01.2015 – 10.12.2015
S0 0903: Tytuł projektu: „Badanie wpływu osnowy 

na oznaczanie pierwiastków węglikotwór-
czych w żeliwach i staliwach stopowych”

  Kierownik: mgr Piotr Knapik
  Okres realizacji: 15.01.2015 – 30.12.2015
S0 0904: Tytuł projektu: „Degradacja mikrostruktu-

ry w wyniku pełzania martenzytycznych 
stali 9‑12%Cr na wielkogabarytowe wirni-
ki turbin parowych bloków energetycznych 
o nadkrytycznych parametrach pracy”

  Kierownik: dr inż. hab. Janusz Dobrzański, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 2.01.2015 – 30.12.2015
S0 0905: Tytuł projektu: „Przetwarzanie i anali-

za obrazów – studium zastosowań metod 
statystycznych w ocenie klasy uszkodzeń 
materiałów pracujących w warunkach peł-
zania”

  Kierownik: dr inż. Adam Zieliński
  Okres realizacji: 2.01.2015 – 30.12.2015

S0 0899: Project title: ”Research on coatings redu-
cing oxidation of steel slabs during conti-
nuous casting and plastic working”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute 

  Completion period: 1.01.2015 – 30.09.2015
S0 0900: Project title: ”Examining the possibility of 

use of steel of strength higher than presen-
tly used grade 15CrMoV6‑10‑3 for bodies 
of 122 mm caliber and development of pre-
liminary technology of manufacturing the 
body of 300 mm caliber”

  Manager: Jerzy Stępień, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute

  Completion period: 7.01.2015 – 30.11.2015
S0 0901: Project title: ”Impact of hafnium modifi-

cation of diffusion aluminide coatings on 
resistance to high temperature oxidation”

  Manager: Radosław Swadźba MSc. Eng.
  Completion period: 1.01.2015 – 15.12.2015
S0 0902: Project title: ”Development of the metho-

dology of examining the content of mercu-
ry and zinc in inhomogenous metaliferrous 
waste”

  Manager: Michał Kubecki, Msc. Eng.
  Completion period: 2.01.2015 – 10.12.2015
S0 0903: Project title: ”Examination of the impact 

of matrix on determination of carbide- for-
ming elements in cast iron and alloy cast 
steels”

  Manager: Piotr Knapik, Msc.
  Completion period: 15.01.2015 – 30.12.2015
S0 0904: Project title: ”Degradation of the micro-

structure as a result of creeping of marten-
sitic steels 9‑12% Cr on large size rotors of 
steam turbines of power units of supercriti-
cal parameters of operations”

  Manager: Janusz Dobrzański, Dr. Hab. 
Eng., Prof. at the Institute

  Completion period: 2.01.2015 – 30.12.2015
S0 0905: Project title: ”Processing and analysis of 

images – study of application of statistical 
methods in assessment of the degree of da-
mage of materials exploited in creep con-
ditions”

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 2.01.2015 – 30.12.2015



INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK 2015  n  ANNUAL  REPORT  2015

36

S0 0906: Tytuł projektu: „Doskonalenie systemu za-
rządzania jakością wg PN‑EN 17025 w In-
stytucie Metalurgii Żelaza”

  Kierownik: dr hab. Jerzy Wiedermann, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 15.01.2015 – 15.12.2015
S0 0907: Tytuł projektu: „Podstawy wytwarzania 

wysokowytrzymałych i plastycznych stali 
z austenitem szczątkowym w procesie tło-
czenia na gorąco z zastosowaniem procesu 
Q&P”

  Kierownik: mgr inż. Andrzej Wrożyna
  Okres realizacji: 2.02.2015 – 30.11.2015
S0 0908: Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prób 

i badań pod kątem opracowania materiału 
wsadowego do produkcji specjalistycznych 
kontenerów i pojemników dla przemysłu 
samochodowego z wysokowytrzymałych, 
niskostopowych stali wielofazowych sta-
nowiących materiał odpadowy walcowni 
blach”

  Kierownik: dr hab. Jerzy Wiedermann, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 2.02.2015 – 30.09.2015
S0 0909: Tytuł projektu: „Wstępne badania poten-

cjalnych surowców odpowiednich do wy-
twarzania monolitycznych żużli syntetycz-
nych w warunkach krajowych”

  Kierownik: dr inż. Mariusz Borecki
  Okres realizacji: 30.03.2015 – 30.12.2015
S0 0910: Tytuł projektu: „Opracowanie metodą mo-

delowania fizycznego w module B‑LPS za-
leżności matematycznej opisującej wpływ 
współczynnika przewodnictwa cieplnego 
na plastyczne płynięcie metalu w kierunku 
szerokości”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 1.03.2015 – 29.12.2015
S0 0911: Tytuł projektu: „Analiza składu chemicz-

nego tlenkowych materiałów ceramicz-
nych na bazie chromitu dla hutnictwa i od-
lewnictwa”

  Kierownik: dr inż. Waldemar Spiewok
  Okres realizacji: 1.04.2015 – 30.12.2015
S0 0912: Tytuł projektu: „Opracowanie nowych roz-

wiązań technologicznych i materiałowych 
w zakresie zgrzewania wybuchowego blach 
ze stali o zróżnicowanych właściwościach 

S0 0906: Project title: ”Improvement of quality ma-
nagement system as per PN‑EN 17025 at 
the Institute for Ferrous Metallurgy”

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

  Completion period: 15.01.2015 – 15.12.2015
S0 0907: Project title: ”Foundations of manufac-

turing of high strength and plastic steels 
with retained austenite in hot stamping by  
means of Q&P”

  Manager: Andrzej Wrożyna, MSc. Eng.
  Completion period: 2.02.2015 – 30.11.2015
S0 0908: Project title: ”Execution of tests and re‑ 

search on development of chargé mate-
rial for production of specialist containers 
and bins for automotive industry of high 
strength low alloy complex phase steels 
constituting waste from rolling mills”

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

  Completion period: 2.02. 2015 – 30.09.2015
S0 0909: Project title: ”Preliminary examinations of 

potential materials proper for manufactu-
ring of monolithic synthetic slag in dome-
stic conditions”

  Manager: Mariusz Borecki, Dr. Eng.
  Completion period: 30.03.2015 – 30.12. 

2015
S0 0910: Project title: ”Development by means of 

physical modelling in B‑module of LPS 
of mathematical interrelation describing 
impact of heat conductivity ratio on plastic 
flow of material in the direction of width”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute 

  Completion period: 1.03.2015 – 29.12.2015
S0 0911: Project title: ”Analysis of chemical com-

position of oxide ceramic materials on the 
basis of chromite for steel industry and fo-
undry”

  Manager: Waldemar Spiewok, Dr. Eng.
  Completion period: 1.04.2015 – 30.12.2015
S0 0912: Project title: ”Development of new tech-

nological and material solutions in scope 
of explosion welding of sheets of variable 
properties in order to obtain laminar mate-
rial of high ballistic resistance”

  Manager: Jarosław Marcisz, Dr. Eng.
  Completion period: 1.04.2015 – 15.12.2015
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w celu uzyskania materiału warstwowego 
o wysokiej odporności balistycznej”

  Kierownik: dr inż. Jarosław Marcisz
  Okres realizacji: 1.04.2015 – 15.12.2015
S0 0913: Tytuł projektu: „Odporność na pełzanie 

materiałów przeznaczonych na elementy 
kotłów o parametrach ultra nadkrytycz-
nych”

  Kierownik: dr inż. Maria Dziuba‑Kałuża
  Okres realizacji: 2.03.2015 – 30.12.2015
S0 0914: Tytuł projektu: „Opracowanie metodyki 

prognozowania temperatury stali ciekłej 
w kadzi odlewniczej i kadzi pośredniej 
z zastosowaniem modelu przestrzeni sta-
nów i wnioskowania bayesowskiego na 
przykładzie stalowni Ferrostal Łabędy Sp. 
z o.o.”

  Kierownik: dr inż. Bogdan Zdonek
  Okres realizacji: 1.04.2015 – 20.12.2015
S0 0915: Tytuł projektu: „Opis krystalograficzny au-

stenitu szczątkowego i jego wpływ na wła-
ściwości mechaniczne stali bainitycznych”

  Kierownik: dr inż. Piotr Skupień
  Okres realizacji: 1.04.2015 – 27.12.2015
S0 0916: Tytuł projektu: „Badania mikrostrukturalne 

w skali mikro i nano procesów utleniania 
statycznego stopu Ni3Al i NiAl modyfiko-
wanych hafnem”

  Kierownik: mgr inż. Radosław Swadźba
  Okres realizacji: 1.06.2015 – 15.12.2015

utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
projekty zakończone w roku 2015
SU 0002: Tytuł projektu: „Linia do półprzemysłowej 

symulacji procesów wytwarzania stopów 
i wyrobów metalowych – moduł B (LPS‑
Moduł B) – dotacja na utrzymanie specjal-
nego urządzenia badawczego na 2014 r.”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak
  Okres realizacji: 1.01.2014 – 30.06.2015
SU 0003: Tytuł projektu: „Linia do półprzemysło-

wej symulacji procesu spiekania rud żela-
za i odpadów z wykorzystaniem nowator-
skiego systemu neutralizacji spalin (Linia 
Spiekania – LS) – utrzymanie specjalnego 
urządzenia badawczego w 2014 r.”

  Kierownik: dr hab. inż. Marian Niesler, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 2.01.2014 – 30.06.2015

S0 0913: Project title: ”Creep resistance of materials 
for components of boilers of ultra super 
critical parameters”

  Manager: Maria Dziuba‑Kałuża, Dr. Eng.
  Completion period: 2.03.2015 – 30.12.2015
S0 0914: Project title: ”Development of the metho-

dology of forecasting the temperature of 
liquid steel in casting ladle and tundish by 
means of state space model and bayesian 
inference on the example of the steel plant 
at Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.”

  Manager: Bogdan Zdonek, Dr. Eng.
  Completion period: 1.04.2015 – 20.12.2015
S0 0915: Project title: ”Crystallographic description 

of retained austenite and its impact on me-
chanical properties of bainitic steels”

  Manager: Piotr Skupień, Dr.Eng.
  Completion period: 1.04.2015 – 27.12.2015
S0 0916: Project title: ”Microstructural examinations 

on micro- and nano-scale of the processes 
of static oxidation of hafnium modified 
Ni3Al and NiAl alloy”

  Manager: Radosław Swadźba, Msc. Eng.
  Completion period: 1.06.2015 – 15.12.2015

Maintenance of special research equipment 
projects completed in 2015
SU 0002 Project title: ”Line for semi‑industrial si-

mulation of alloy and metal products ma-
nufacturing – B module (LPS – Module B) 
– subsidy for maintenance of special rese-
arch equipment for the year 2014”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng.
  Completion period: 1.01.2014 – 30.06.2015
SU 0003 Project title: ”Line for semi‑industrial si-

mulation of iron ores and waste sintering 
using innovative system for waste gas neu-
tralization (Sintering Line – LS) – mainte-
nance of special research equipment for the 
year 2014”

  Manager: Marian Niesler, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute 

  Completion period: 2.01.2014 – 30.06.2015
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projekty prowadzone w roku 2015, przewidziane 
do zakończenia w latach następnych

SU 0004: Tytuł projektu: „Linia do półprzemysłowej 
symulacji procesów wytwarzania stopów 
i wyrobów metalowych – moduł B (LPS‑
Moduł B) – dotacja na utrzymanie specjal-
nego urządzenia badawczego na 2015 r.”

  Kierownik: dr hab. inż. Dariusz Woźniak
  Okres realizacji:61.01.2015 – 31.12.2016
SU 0005: Tytuł projektu: „Linia do półprzemysło-

wej symulacji procesu spiekania rud żela-
za i odpadów z wykorzystaniem nowator-
skiego systemu neutralizacji spalin (Linia 
Spiekania – LS) – utrzymanie specjalnego 
urządzenia badawczego w 2015 r.”

  Kierownik: dr hab. inż. Marian Niesler, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 1.06.2015 – 30.06.2016

projects realized in 2015, expected  
to be completed in the successive years
SU 0004: Project title: ”Line for semi‑industrial si-

mulation of alloys and metal products ma-
nufacturing – B module (LPS‑Module B) 
– subsidy for maintenance of special rese-
arch equipment for the year 2015”

  Manager: Dariusz Woźniak, Dr. Hab. Eng.
  Completion period: 1.01.2015 – 31.12.2016
SU 0005: Project title: ”Line for semi‑industrial si-

mulation of iron ores and waste sintering 
using innovative system for waste gas neu-
tralization (Sintering Line – LS) – mainte-
nance of special research equipment for the 
year 2015”

  Manager: Marian Niesler, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute 

  Completion period: 1.06.2015 – 30.06.2016

6. projekty finansowane z funduszu 
Badań własnych

projekty zakończone w roku 2015
SW 0048: Tytuł projektu: „Zastosowanie wysokoroz-

dzielczej elektronowej mikroskopii trans-
misyjnej w badaniach struktury atomowej 
cienkich warstw”

  Kierownik: dr inż. Piotr Skupień
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 29.05.2015
SW 0051: Tytuł projektu: „Opracowanie podstaw 

obróbki cieplnej taśm ze stali AHSS dla 
uzyskania założonych właściwości mecha-
nicznych i mikrostruktury”

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Radwański
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0053: Tytuł projektu: „Trwałość resztkowa stali 

1Cr‑0,5Mo po długotrwałej eksploatacji 
w warunkach pełzania wykazującej uszko-
dzenia wewnętrzne w postaci pustek”

  Kierownik: dr inż. Maria Dziuba‑Kałuża
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0054: Tytuł projektu: „Ocena wpływu odstawień 

i uruchomień na mikrostrukturę oraz trwa-
łość eksploatacyjną materiału wirników 
turbin parowych w stanie wyjściowym oraz 
po długotrwałej eksploatacji w warunkach 
pełzania”

6. projects financed from internal 
research fund

projects completed in 2015
SW 0048: Project title: ”Application of high‑resolu-

tion transmission electron microscopy in 
examination of atomic structure of thin 
layers”

  Manager: Piotr Skupień Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 29.05.2015
SW 0051: Project title: ”Development of foundations 

of heat treatment of AHSS steel strips in 
order to obtain the assumed mechanical 
properties and microstructure”

  Manager: Krzysztof Radwański, Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0053: Project title: ”Residual strength of 1Cr‑ 

0.5Mo steel following long term exploita-
tion in creep conditions, showing internal 
damages in form of voids” 

  Manager: Maria Dziuba‑Kałuża, Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0054: Project title: ”Assessment of the impact 

of shutdowns and start-ups on microstruc-
ture and durability of the material of steam 
turbines’ rotors in initial state and follow-
ing long term exploitation in creep condi-
tions”
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  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Dobrzański, 
prof. nzw.

  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0055: Tytuł projektu: „Prędkość pełzania i proces 

wydzieleniowy węglików materiału wir-
ników turbin parowych z niskostopowych 
stali Cr‑Mo‑V po eksploatacji znacznie 
przekraczającej obliczeniowy czas pracy”

  Kierownik: mgr inż. Hanna Purzyńska
  Okres realizacji: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0060: Tytuł projektu: „Badania związków metali 

alkalicznych w wyłożeniu mikroporowa-
tym wielkiego pieca z wykorzystaniem 
techniki mikrodyfrakcji rentgenowskiej”

  Kierownik: dr Hanna Krztoń
  Okres realizacji: 5.05.2014 – 15.03.2015
SW 0064: Tytuł projektu: „Walidacja i szacowanie 

niepewności pomiaru zgodnie z nowymi 
wymaganiami PCA – dokument DA – 096 
wyd. 5 z 20.01.2015 r.”

  Kierownik: dr hab. Jerzy Wiedermann, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 25.06.2015 – 30.12.2015
SW 0065: Tytuł projektu: „Rozwój i zabezpieczenie 

jakości instrumentalnych metod badania 
składu chemicznego w Zakładzie Chemii 
Analitycznej”

  Kierownik: dr inż. Marta Kubiczek
  Okres realizacji: 1.07.2015 – 31.12.2015
SW 0066: Tytuł projektu: „Fizyczne modelowanie 

wytwarzania ultradrobnych struktur o mor-
fologii lamelarnej w wyrobach ze stali 
o obniżonej gęstości zawierającej do 5% 
Al”

  Kierownik: mgr inż. Mariusz Adamczyk
  Okres realizacji: 22.06.2015 – 15.12.2015
SW 0067: Tytuł projektu: „Weryfikacja metodą nu-

meryczną trwałości eksploatacyjnej stali 
nowej generacji oszacowanej na podstawie 
analizy ilościowej obrazu mikrostruktury”

  Kierownik: dr inż. Adama Zieliński
  Okres realizacji: 1.06.2015 – 30.12.2015
SW 0068: Tytuł projektu: „Wspomaganie działań 

i doradztwo w zakresie pozyskiwania środ-
ków na prace B+R z budżetu unijnego dla 
Polski na lata 2014–2020”

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Szulc, 
prof. nzw

  Okres realizacji: 1.07.2015 – 31.12.2015

  Manager: Janusz Dobrzański, Dr. Hab. 
Eng., Prof. at the Institute

  Completion period: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0055: Project title: ”Creep rate and carbides pre-

cipitation in the material of steam turbines’ 
rotors of low‑alloy Cr‑Mo‑V steels follow-
ing exploitation significantly exceeding the 
design work time”

  Manager: Hanna Purzyńska, MSc. Eng.
  Completion period: 1.06.2014 – 30.06.2015
SW 0060: Project title: ”Examinations of alkaline 

metal compounds in microporous lining 
of blast furnace using X‑ray microdiffrac-
tion”

  Manager: Hanna Krztoń, Dr.
  Completion period: 5.05.2014 – 15.03.2015
SW 0064: Project title: „Validation and estimation of 

uncertainty of measurement in line with 
new requirements of the Polish Centre for 
Accreditation – document DA – 096 issue. 
5 dated 20.01.2015”

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

  Completion period: 25.06.2015 – 30.12.2015
SW 0065: Project title: ”Development and quality 

assurance of instrumental methods of exa-
mination of chemical composition at the 
Analytical Chemistry Department”

  Manager: Marta Kubiczek, Dr. Eng.
  Completion period: 1.07.2015 – 31.12.2015
SW 0066: Project title: ”Physical modelling of manu-

facturing of ultra fine‑structures of lamellar 
morphology in products of steel of reduced 
density containing up to 5% Al”

  Manager: Mariusz Adamczyk, MSc. Eng.
  Completion period: 22.06.2015 – 15.12.2015
SW 0067: Project title: ”Verification by means of nu-

merical method of service life of new gene-
ration steels estimated based on quantitati-
ve analysis of microstructure image”

  Manager: Adam Zieliński, Dr. Eng.
  Completion period: 1.06.2015 – 30.12.2015
SW 0068: Project title: ”Support for actions and con-

sultancy in scope of obtaining funds for 
R&D works from EU budget for Poland in 
the period 2014–2020”

  Manager: Wojciech Szulc, Dr. Hab. Eng., 
Prof. at the Institute

  Completion period: 1.07.2015 – 31.12.2015
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SW 0069: Tytuł projektu: „Analiza możliwości wy-
twarzania rur bez szwu i elementów złącz-
nych wykazujących efekt TRIP”

  Kierownik: prof. dr hab. Roman Kuziak
  Okres realizacji: 1.07.2015 – 30.12.2015

projekty prowadzone w roku 2015, przewidziane 
do zakończenia w roku 2016
SW 0062: Tytuł projektu: „Analiza mikrostruktury 

warstwy wierzchniej elementów silników 
lotniczych po eksploatacji”

  Kierownik: mgr inż. Radosław Swadźba
  Okres realizacji: 1.06.2015 – 31.05.2016
SW 0063: Tytuł projektu: „Synteza dotychczasowych 

wyników badań własnych oraz poszerze-
nie wiedzy z zakresu stali bainitycznych 
z efektem TRIP”

  Kierownik: mgr inż. Zofia Kania
  Okres realizacji: 1.06.2015 – 31.03.2016

SW 0069: Project title: ”Analysis of the possibility 
of manufacturing seamless tubes and joint 
components with TRIP effect”

  Manager: Roman Kuziak, Prof. Dr. Hab.
  Completion period: 1.07.2015 – 30.12.2015

projects realized in 2015, expected  
to be completed in 2016
SW 0062: Project title: ”Analysis of microstructure of 

outer layer of components of aircraft engi-
nes following exploitation”

  Manager: Radosław Swadźba, MSc. Eng.
  Completion period: 1.06.2015 – 31.05.2016
SW 0063: Project title: ”Synthesis of the results of 

internal research obtained till date and bro-
adening of the knowledge in scope of bai-
nitic steels with TRIP effect”

  Manager: Zofia Kania, MSc. Eng.
  Completion period: 1.06.2015 – 31.03.2016
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Załącznik nr 2 ■

Appendix no. 2 ■

ZestAwienie dotycZące upowsZechniAniA i populAryZAcji 
wyników dZiAłAlności instytutu w roku 2015

disseminAtion And populAriZAtion of the results  
of the institute core Activity in 2015

1. monografie ■ monographs
Dobrzański Janusz, Duda Piotr, Purzyńska Hanna: 1. Modele pełzania w ocenie trwałości wężownic 
przegrzewacza pary kotłów energetycznych pracujących w warunkach pełzania wykonanych ze stali 
VM12SHC. W: Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. Nowe materiały hutnicze, technologie wyko-
nania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, Bełchatów 2015, s. 57-82, 
ISBN: 978-83-60837-93-1
Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Zieliński Adam: 2. Wpływ odstawień i uruchomień na trwałość eks-
ploatacyjną elementów kotłów energetycznych pracujących w warunkach pełzania wykonanych z auste-
nitycznej stali super 304H. W: Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. Nowe materiały hutnicze, tech-
nologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, Bełchatów 
2015, s.109-119, ISBN: 978-83-60837-93-1, (0,5 arkusza wydawniczego)
Dobrzański Janusz, Rusin Andrzej, Purzyńska Hanna, Zieliński Adam3. : Wysokochromowe stale nowej 
generacji na wirniki turbin parowych bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy.  
W: Maszyny i urządzenia energetyczne węglowych bloków na wysokie parametry pary, Monografia, Pra-
ca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Chmielniaka i Andrzeja Rusina, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 
Gliwice 2015 s. 95-124, ISBN 978-83-7880-328-3
Dobrzański Janusz, Zieliński Adam: 4. Wybrane zagadnienia z diagnostyki materiałowej elementów kotłów 
parowych poza obliczeniowym czasem pracy. W: Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. Nowe ma-
teriały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnienio-
wych kotła, Bełchatów 2015, s. 121-149, ISBN: 978-83-60837-93-1 (1,1 arkusza wydawniczego)
Dobrzański Janusz, Zieliński Adam, Dziuba-Kałuża Maria, Matusik Mirosław: 5. Ocena złączy spawa-
nych elementów pracujących w warunkach pełzania w czasie znacznie przekraczającym obliczeniowy.  
W: Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, pro-
cesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, Bełchatów 2015, s. 83-107, ISBN: 
978-83-60837-93-1 (1,2 arkusza wydawniczego)
Duda Piotr, Felkowski Łukasz, Dobrzański Janusz: 6. An analysis of an incident during the renovation work 
of a power boiler superheater. Engineering Failure Analysis, t. 57, November 2015, s. 248-253, ISSN 
1873-1961, DOI:10.1016/j.engfailanal.2015.07.011
Golański Grzegorz, Zielińska-Lipiec Anna, Zieliński Adam, Urbańczyk Paweł, Słania Jacek: 7. Wpływ dłu-
gotrwałej eksploatacji na mikrostrukturę i właściwości mechaniczne stali T91. W: Bloki o nadkrytycz-
nych parametrach pracy. Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena 
trwałości elementów ciśnieniowych kotła, Bełchatów 2015, s. 151-158, ISBN: 978-83-60837-93-1
Hernas Adam, Dobrzański Janusz, Pasternak Jerzy, Fudali Stanisław: 8. Charakterystyki nowej generacji 
materiałów dla energetyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015, 453 s. ISBN: 978-83-
7880-328-7, 24 arkusze wydawnicze
Hernas Adam, Dobrzański Janusz, Wodzyński Jan9. : Procesy niszczenia elementów konstrukcyjnych bloku 
energetycznego. W: Procesy niszczenia oraz powłoki ochronne stosowane w energetyce. Monografia, Pra-
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ca zbiorowa pod redakcją Adama Hernasa, Wydawnictwo Rafako PBG, Racibórz 2015, s. 21-49, ISBN 
978-83-60837-88-7
Kuziak Roman, Pidvysots’kyy Valery, Hernas Adam, Pasternak Jerzy: 10. Numeryczna symulacja procesu 
gięcia rur ze stopu niklu gat. DMV617mod dla energetyki. W: Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. 
Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów ci-
śnieniowych kotła, Bełchatów 2015, s. 219-233, ISBN: 978-83-60837-93-1 (0,3 arkusza wydawniczego)
Marcisz Jarosław: 11. Optymalizacja obróbki cieplnej stali maraging. Wydawnictwo Politechniki Poznań-
skiej, Poznań, 2015, 88 s., ISBN: brak, 6 arkuszy wydawniczych 
Stępień Jerzy: 12. Innowacyjne technologie opracowane w IMŻ i ich implementacja w polskim przemyśle 
obronnym dla potrzeb Wojsk Rakietowych SZ RP. W: Odtworzenie wojsk rakietowych w świetle mo-
dernizacji sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego za-
plecza badawczo-rozwojowego, Ogólnopolska konferencja naukowa, Wojskowa Akademia Techniczna, 
18.11.2015, Warszawa, s. 63-174, ISBN: 978-83-7938-088-6 (0,5 arkusza wydawniczego)
Urbańczyk Paweł, Wojsyk Kwiryn, Golański Grzegorz, Zieliński Adam, Słania Jacek, Jasak Joanna: 13. 
Wpływ czasu obróbki cieplnej po spawaniu na właściwości jednorodnego złącza spawanego stali T91. W: 
Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy 
degradacji oraz ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, Bełchatów 2015, s. 405-414, ISBN: 978-
83-60837-93-1
Zieliński Adam, Dobrzański Janusz, Golański Grzegorz, Urbańczyk Paweł: 14. Trwałość resztkowa różno-
imiennego złącza spawanego stali T91/Tp347HFG po 105 000 h eksploatacji. W: Bloki o nadkrytycz-
nych parametrach pracy. Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena 
trwałości elementów ciśnieniowych kotła, Bełchatów 2015, s. 437-446, ISBN: 978-83-60837-93-1
Zieliński Adam, Jóźwik Tadeusz, Dobrzański Janusz, Golański Grzegorz: 15. Niejednorodne złącze spawane 
stali T91/TP347HFG - doświadczenia eksploatacyjne. W: Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy. 
Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji oraz ocena trwałości elementów 
ciśnieniowych kotła, Bełchatów 2015, s. 427-436, ISBN: 978-83-60837-93-1

2. publikacje w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej  
instytutu informacji naukowej ■  
publications in philadelphia list journals

Burdek Marek: 1. The change of work roll surface topography during skin pass rolling of steel sheets. Indu-
strial Lubrication and Tribology, t. 67, 2015, nr 6, s. 606-611 (20)
Duda Piotr, Felkowski Łukasz, Dobrzański Janusz: 2. An analysis of an incident during the renovation 
work of a power boiler superheater. Engineering Failure Analysis, t. 57, November 2015, s. 248-253,  
DOI:10.1016/ j.engfailanal.2015.07.011 (30)
Garbarz Bogdan, Niżnik-Harańczyk Barbara: 3. Modification of microstructure to increase impact tough-
ness of nanostructured bainite-austenite steel. Materials Science and Technology, t. 31, 2015, nr 7, s. 773-
780 (25)
Grajcar Adam, Kwaśny Waldemar, Zalecki Władysław: 4. Microstructure-property relationships in TRIP-
aided medium-C bainitic steel with lamellar retained austenite. Materials Science and Technology, t. 31, 
2015, nr 7, s. 781-794 (25)
Golański Grzegorz, Lis Andrzej K., Słania Jacek, Zieliński Adam:5.  Microstructural Aspect of Long Term 
Service of the Austenitic TP347HFG Steel, Archives of Metallurgy and Materials, t.60, 2015, nr 4, s. 2901-
2904, DOI: 10.1515/amm-2015-0463 (30)
Golański Grzegorz, Zieliński Adam, Zielińska-Lipiec Anna: 6. Degradation of microstructure and mecha-
nical properties in martensitic cast steel after ageing. Materialwissenschaft Und Werkstofftechnik, t. 46, 
2015, nr 3, s. 248-255, DOI: 10.1002/mawe.201400325 (15)
Matusiak Jolanta, Wyciślik Joanna, Krztoń Hanna:7.  Phase analysis of fume during arc weld brazing of 
steel sheets with protective coatings, Metalurgija, t.55, 2016, nr 2, s. 169-172 (25)
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Milenin Andriy, Kuziak Roman, Pidvysots’kyy Valeriy, Kustra Piotr, Witek Szczepan, Pietrzyk Maciej: 8. Mo-
del of relaxation of residuals Stresses in hot-rolled strips. Archives of Metallurgy and Materials, t. 60, 
2015, nr 3, s. 1935-1940, DOI: 10.1515/amm-2015-0329 (30)

Radwański Krzysztof: 9. Application of FEG-SEM and EBSD Methods for the Analysis of the Restoration 
Processes Occurring During Continuous Annealing of Dual-Phase Steel Strips. Steel Research Internatio-
nal, t. 86, 2015, nr 11, s. 1379-1390, DOI: 10.1002/srin.201400361 (25)
Radwański Krzysztof, Wrożyna Andrzej, Kuziak Roman: 10. Role of the advanced microstructures charac-
terization in modeling of  mechanical properties of AHSS steels. Materials Science and Engineering  
A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing, t. 639, 2015, s. 567-574, DOI:10.1016/ 
j.msea.2015.05.071 (35)
Skubisz Piotr, Żak Artur , Burdek Marek, Lisiecki Łukasz, Micek Piotr: 11. Design of controlled processing 
conditions for drop forgings made of microalloy steel grades for mining industry. Archives of Metallurgy 
and Materials, t. 60, 2015, nr 1, s. 445-453, DOI: 10.1515/amm-2015-0073 (30)
Stanek Wojciech , Szega Marcin, Blacha Leszek, Niesler Marian, Gawron Marek: 12. Exergo-ecological as-
sessment of auxiliary fuel injection into blast-furnace. Archives of Metallurgy and Materials, t. 60, 2015, 
nr 2, s. 711-719, DOI: 10.1515/amm-2015-0196 (30)
Szkliniarz Agnieszka, Moskal Grzegorz, Szkliniarz Wojciech, Swadźba Radosław: 13. Improvement of oxida-
tion resistance of Ti-47Al-2W-0.5Si alloy modified by aluminizing method. Surface & Coatings Techno-
logy, t. 277, 2015, s. 270-277, DOI:10.1016/j.surfcoat.2015.07.072 (35)
Wróbel Tomasz, Wiedermann Jerzy, Skupień Piotr: 14. Bimetallic castings in a chromium–nickel stainless 
steel working surface layer configuration with a grey cast iron base. Transactions of the Indian Institute of 
Metals, t. 68, 2015, nr 4, s. 571-580, DOI 10.1007/s12666-014-0488-2 (15)
Zieliński Adam, Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Golański Grzegorz: 15. Properties, structure and 
creep resistance of austenitic steel Super 304H. Materials Testing, t. 57, 2015, nr 10, s. 859-865, DOI: 
10.3139/120.110791 (15)
Zieliński Adam, Golański Grzegorz:16.  The influence of repair welded joint on the life of steam pipeline 
made of Cr-Mo steel serviced beyond the calculated working time. Archives of Metallurgy and Materials, 
t. 60, 2015, nr 2, s. 1045-1049, DOI: 10.1515/amm-2015-0257 (25)
Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Sroka Marek, Dobrzański Janusz: 17. Estimation of long-term 
creep strength in austenitic power plant steels. Materials Science and Technology, 2015, DOI: 
10.1179/1743284715Y.0000000137 (25)
Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Sroka Marek, Tański Tomasz: 18. Influence of long-term service on mi-
crostructure, mechanical properties, and service life of HCM12A steel. Materials at High Temperatures, 
2015, DOI: 10.1179/1878641315Y.0000000015 (15)

3. publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub polskich  
o zasięgu co najmniej krajowym ■ 
publications in reviewed journals with national and international circulation

Borecki Mariusz, Bulkowski Lech, Pogorzałek Jerzy, Różański Piotr, Stecko Janusz: 1. Recykling żużli, zga-
rów i odpadów biomasy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 44-57
Bulkowski Lech, Galisz Urszula, Mazur Artur, Pogorzałek Jerzy, Stecko Janusz, Różański Piotr: 2. Symu-
lacje numeryczne wspomagające badania nad opracowaniem technologii wytwarzania odlewów ze stopu 
AlNiCo 400. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 1, s. 30-36
Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna3. : Reguła ułamków trwałości w ocenie stopnia wyczerpania. Energe-
tyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. t. 68, 2015, 10 (736), s. 653-656 (4)
Dobrzański Janusz, Zieliński Adam, Purzyńska Hanna: 4. The life time of super 304H austenitic steel power 
boiler components under the unstable operation conditions. Archives of Materials Science and Enginee-
ring, t.76, 2015, nr 2, s.115-121 (13)
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Dobrzański Janusz, Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Dziuba-Kałuża Maria: 5. Badania nowych materia-
łów na elementy kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 
2015, nr 2, s. 106-111
Dobrzański Janusz, Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Dziuba-Kałuża Maria, Matusik Mirosław: 6. Trwa-
łość eksploatacyjna materiału elementów pracujących w warunkach pełzania w energetycznych urządze-
niach wysokociśnieniowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 158-167
Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Matusik Mirosław7. : Badania materiałowe w ocenie stanu i progno-
zowaniu dalszej bezpiecznej eksploatacji wirników turbin parowych po przekroczeniu obliczeniowego 
czasu pracy. Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. t. 68, 2015, nr 11 
(737), s. 761-764 (4)
Dziuba-Kałuża Maria, Zieliński Adam, Dobrzański Janusz, Sroka Marek: 8. Residual life of the (15HM) 
13CrMo4-5 steel after 250,000 h service demonstrating internal damages in the form of voids. Archives 
of Materials Science and Engineering, t. 73, 2015, nr 1, s. 25-32 (13)
Garbarz Bogdan: 9. Perspektywy rozwoju technologii wytwarzania i zastosowań wyrobów z ultrawytrzy-
małych stali nanobainitycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 65-79
Garbarz Bogdan, Burian Wojciech, Marcisz Jarosław, Żak Artur, Wiśniewski Adam, Żochowski Paweł10. : 
Technologie wytwarzania supertwardych materiałów nanostrukturalnych ze stopów żelaza oraz ich zasto-
sowanie w pancerzach. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, r 3, s. 2-33
Garbarz Bogdan, Niżnik-Harańczyk Barbara: 11. Eksperymentalna weryfikacja możliwości zastosowania 
nanostrukturalnej stali bainityczno-austenitycznej do wytwarzania odkuwek matrycowych. Prace Instytu-
tu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 1, s. 5-13
Golański Grzegorz, Zielińska-Lipiec Anna, Zieliński Adam, Urbańczyk Paweł: 12. Strukturalne aspekty dłu-
gotrwałej eksploatacji stali T91. Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo – Energetycz-
nej, t. 68, 2015, 10 (736), s. 659-661 (4)
Kania Harald, Nowacki Krzysztof: 13. Poprawa jakości wewnętrznej wlewka konwencjonalnego metodą ob-
róbki akustycznej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 38-43
Krztoń Hanna, Stecko Janusz, Gazdowicz Jarosław, Kania Zofia: 14. Charakterystyka mineralogiczna kon-
centratów hematytowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 1, s. 53-61
Kubecki Michał, Holtzer Mariusz15. : Ocena wpływu dodatku regeneratu do masy formierskiej na ilość związ-
ków z grupy BTEX, powstających w trakcie procesu zalewnia formy ciekłym metalem. Prace Instytutu 
Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 4, s. 20-23
Kuziak Roman, Kania Zofia, Krztoń Hanna, Skupień Piotr, Radwański Krzysztof, Pidvysots’kyy Valeriy, 16. 
Mazur Artur: Role of precipitation processes in development of favourable combination of high strength 
and ductility of advanced bainitic steels. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 8-20
Kuziak Roman, Kania Zofia, Roelofs Hans, Zalecki Władysław, Radwański Krzysztof, Molenda Ryszard: 17. 
Adjustment of bainitic hardenability to meet critical requirements for steel products new applications. 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 80-95
Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Zalecki Władysław, Mazur Artur, Wrożyna Andrzej Kwiaton Nor-18. 
bert, Hell Jean Christophe, Collet Jean-Louis: Structural evolution and mechanical properties changes 
in dual-phase steel during continuous annealing process. Computer Methods in Materials Science, t. 15, 
2015, nr 3, s. 380-393 (12)
Maciej Artur, Simka Wojciech, Gorewoda Tadeusz, Kubiczek Marta, Socha Robert, Dercz Grzegorz: 19. Ba-
dania składu chemicznego i fazowego anodowo utlenianych powłok stopowych Zn-Ni. Ochrona przed 
Korozją, t. 5, 2015, s. 180-184, DOI: 10.15199/40.2015.5.7 (12)
Marcisz Jarosław, Burian Wojciech, Stępień Jerzy, Starczewski Lech, Wnuk Małgorzata: 20. Stalowo-kom-
pozytowe panele do ochrony przed przebiciem pociskami kumulacyjnymi z zastosowaniem blach z nano-
krystalicznej stali bainityczno-austenitycznej. Problemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria 
bezpieczeństwa, t. 6, 2015, nr 1(19), s. 71-90, DOI: 10.5604/20815891.1149757 (8)
Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan: 21. Niekonwencjonalne technologie obróbki cieplnej ultrawytrzymałych 
stali konstrukcyjnych. Stal, Metale & Nowe Technologie, 2015, nr 7-8, s. 22-28
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Marcisz Jarosław, Janiszewski Jacek, Burian Wojciech, Garbarz Bogdan, Stępień Jerzy, Starczewski Lech: 22. 
Badania właściwości dynamicznych wysokowytrzymałej stali nanostrukturalnej. Prace Instytutu Metalur-
gii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 96-105
Marcisz Jarosław, Walnik Bartłomiej, Burian Wojciech, Iwaniak Aleksander, Wieczorek Jakub, Paluch 23. 
Dorota: Odporność na zużycie erozyjne nanostrukturalnej stali bainityczno-austenitycznej. Prace Instytu-
tu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 1, s. 14-21
Miczka Marcin: 24. Zastosowanie metod bayesowskich do prognozowania temperatury stali w kadzi odlew-
niczej i kadzi pośredniej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 58-64
Niesler Marian, Różański Piotr, Stecko Janusz: 25. Możliwości badawcze i zastosowania linii do półprzemy-
słowej symulacji procesu spiekania surowców i odpadów. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, 
nr 2, s. 121-128
Opara Jarosław, Wrożyna Andrzej26. : Development and validation of a quantitative dilatometric analysis 
model of austenite decomposition into ferrite and pearlite. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, 
nr 4, s. 24-32
Paduch Józef: 27. III Otwarte Seminarium Naukowe „Instytut Metalurgii Żelaza w europejskiej przestrzeni 
badawczej”, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 2-7
Purzyńska Hanna, Zieliński Adam, Dobrzański Janusz, Hernas Adam: 28. Trwałość eksploatacyjna i rozpo-
rządzalna trwałość resztkowa stali T321H. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 1, s. 44-52
Pogorzałek Jerzy, Bulkowski Lech, Galisz Urszula, Burian Wojciech, Stepień Jerzy, Żak Artur, Prześlak 29. 
Remigiusz, Stencel Mariusz, Noga Janusz: Opracowanie kompleksowej technologii wytwarzania magne-
to-zwierciadeł stosowanych w giroskopowych systemach naprowadzania rakiet. Prace Instytutu Metalur-
gii Żelaza, t. 67, 2015, nr 4, s. 2-19
Radwański Krzysztof, Kuziak Roman, Zalecki Władysław, Wrożyna Andrzej, Molenda Ryszard, Opara 30. 
Jarosław: Zastosowanie metod feg sem i ebsd do badań struktury stali ahss na różnych etapach procesu 
ciągłego wyżarzania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 136-147
Rauch Łukasz, Bzowski Krzysztof, Bednarski Krzysztof, Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Pietrzyk 31. 
Maciej: Komputerowy system wspomagający projektowanie technologii walcowania blach cienkich ze 
stali wielofazowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 129-135
Romański Piotr, Burdek Marek , Stradomski Grzegorz, Pilarczyk Jan W.: 32. The estimation of geometrical 
surface structure during extrusion process of aluminum profiles. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, t. 82, 
2015, nr 1, s. 97-100, DOI:10.15199/24.2015.1.21 (7)
Sitko Mateusz, Madej Łukasz, Perzyński Konrad, Kwiaton Norbert, Kuziak Roman, Radwański Krzysztof: 33. 
Numerical investigation of the static recrystallization inhomogeneities across the plate thickness during 
continuous annealing. Computer Methods in Materials Science, t. 15, 2015, nr 3, s. 371-379 (12)
Skubisz Piotr, Żak Artur: 34. Technologie i urządzenia stosowane do obróbki cieplnej odkuwek matrycowych 
bezpośrednio po kuciu. Stal, Metale & Nowe Technologie, 2015, nr 9-10, s. 66-70
Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta35. : Zastosowanie techniki stapiania do oznaczania siarki, sodu i chlo-
ru w koncentratach i rudach żelaza metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej. Prace Instytutu 
Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 4, s. 33-38
Swadźba Radosław, Wiedermann Jerzy, Swadźba Lucjan, Dvořáček Ondřej, Marugi Krzysztof: 36. Bada-
nia weryfikacyjne nowoczesnych technologii zwiększających trwałość elementów silników stosowanych 
w europejskim przemyśle lotniczym, Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 148-157
Szulc Wojciech, Paduch Józef: 37. Agenda Badawcza Programu Sektorowego InnoStal na tle oczekiwań prze-
mysłu. Hutnik - Wiadomości Hutnicze, t. LXXXII, 2015, nr 11, s. 695-700. XXIII Międzynarodowa Kon-
ferencja Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle, 1-3.07.2015, Zakopane, DOI:10.15199/24.2015.11.1 (7)
Szypuła Ireneusz, Zdonek Bogdan: 38. Recykling złomu kordu drutu z zużytych opon samochodowych w pro-
dukcji stali. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 3, s. 34-41
Wittchen Wacław, Borecki Mariusz, Więcek Bogusław, Pacholski Krzysztof, Olbrycht Robert, Strąkow-39. 
ski Robert: Multispektralny system pomiarowy do określenia parametrów żużla stalowniczego podczas 
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spustu stali z pieca hutniczego do kadzi odlewniczej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, 
s. 168-174
Woźniak Dariusz, Garbarz Bogdan, Kuziak Roman: 40. Rozwój wykorzystania metody półprzemysłowej sy-
mulacji walcowania na gorąco i obróbki cieplnoplastycznej w projektach badawczych i technologicznych. 
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 112-120
Zdonek Bogdan, Szypuła Ireneusz, Gazdowicz Jarosław, Skupień Piotr, Binek Stanisław, Dudkiewicz Piotr, 41. 
Karbowniczek Mirosław, Pytel Andrzej: Innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji odkuwek o 
dużej masie ze stali ultra czystych dla przemysłu energetycznego i naftowego do eksploatacji w ekstre-
malnych warunkach. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 29-37
Zalecki Władysław, Opara Jarosław, Pidvysots’kyy Valeriy, Wrożyna Andrzej, Radwański Krzysztof: 42. Opra-
cowanie modeli rozwoju mikrostruktury i kinetyki przemian fazowych w wyrobach płaskich i długich ze 
stali bainitycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 1, s. 22-29
Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Urbańczyk Paweł, Słania Jacek, Jasak Joanna: 43. Microstructure and 
properties of dissimilar welded joint between P91 and TP347HFG steels after 105 000 H service. Prace 
Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 1, s. 37-43
Zieliński Adam, Kwiecień Michał: 44. Ocena stanu materiału walczaków i komór kotłów. Dozór Techniczny, 
2015, nr 4, s. 12-17
Żak Artur, Zdonek Bogdan, Adamczyk Mariusz, Szypuła Ireneusz, Kutera Włodzimierz, Kostrzewa Krzysz-45. 
tof: Technologia produkcji wielkogabarytowych odlewów staliwnych przeznaczonych do zastosowań 
w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 67, 2015, nr 2, s. 21-28

4. publikacje w innych czasopismach i materiałach konferencyjnych ■ 
publications in other journals and conference proceedings

Borecki Mariusz, Mazur Artur, Wittchen Wacław, Zdonek Bogdan1. : Wykorzystanie metody termowizyjnej 
do monitorowania wyłożenia ogniotrwałego kadzi stalowniczych, X Konferencja Termografia i Termo-
metria w Podczerwieni, s. 197-201, 22-24.09.2015, Ustroń (Materiały konferencyjne na nośniku pamięci 
pendrive)
Burian Wojciech, Marcisz Jarosław, Starczewski Lech : 2. Osłony antyudarowe na bazie perforowanych 
blach ze stali bainitycznej o strukturze nanokrystalicznej. XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo 
– Techniczna Uzbrojenie’2015, Problemy Rozwoju, Produkcji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia, VIII 
Sympozjum Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Zarzą-
dzanie Sprzętem Uzbrojenia i Elektroniki w Siłach Zbrojnych RP, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbro-
jenia, 15-19.06.2015, Jachranka
Dudziak Tomasz, L. Backert, V. Deodeshmukh, N. Sobczak, M. Witkowska, W. Ratuszek, K. Chruściel, 3. 
Zieliński Adam: High temperature corrosion resistance of advanced engineering materials under steam 
oxidation conditions for Ultra Super Critical (USC). Coal Power Plants, EUROCORR 2015 European 
Corrosion Congress, 6-10.09.2015, Graz, Austria
Garbarz Bogdan, Marcisz Jarosław, Burian Wojciech: 4. Technological peculiarities of manufacturing nano-
bainitic steel plates. METEC 2015, 15-19.06.2015, Dusseldorf, Niemcy
Svyetlichnyy Dmytro S., Milenin Andrij, Kustra Piotr, Pidvysots’kyy Valeriy:5.  Modeling with FCA-based 
model of microstructure evolution in ultra-thin wires of MgCa0.8 alloy during hot drawing. COMPLAS 
XIII: proceedings of the XIII International Conference on Computational Plasticity: fundamentals and ap-
plications, 1-3.09.2015, Cimne ed. Barcelona, s.965-973, ISBN: 978-84-944244-6-5
Szypuła Ireneusz, Zdonek Bogdan, Karbowniczek Mirosław, Martynowski Robert, Binek Stanisław, Dud-6. 
kiewicz Piotr, Kolasa Rafał: Innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji odkuwek ze stali ultraczy-
stych dla przemysłu energetycznego, maszynowego i wydobywczego. Międzynarodowa Konferencja Me-
talurgiczna: Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji ciężkich odkuwek swobodnie 
kutych w celu spełnienia szczególnych wymagań dotyczących czystości metalurgicznej oraz własności 
mechanicznych, 25.09.2015, Ostrowiec Świętokrzyski (Materiały konferencyjne zebrane na nośniku cy-
frowym)
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Walnik Bartłomiej, Marcisz Jarosław, 7. Iwaniak Aleksander, Wieczorek Jakub, Paluch Dorota: Wpływ para-
metrów obróbki cieplnej nanostrukturalnej stali bainityczno-austenitycznej na jej zużycie erozyjne, XVII 
Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa: Materiały i Technologie XXI wieku; Katowice, 14.05.2015, 
s. 184-190 
Zieliński Adam, Jóźwik Tadeusz, Sówka Karol: 8. Pełzaniowa trwałość resztkowa eksploatowanych elemen-
tów rurociągowych ze stali 10H2M oraz wykonanych z ich udziałem spawanych połączeń remontowych. 
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych, 2015, nr 2 (28), s. 14-18

5. referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych ■ 
conference presentations in poland and abroad

Dobrzański Janusz: 1. Badania diagnostyczne wymagane dla dokonania prawidłowej oceny stanu i przy-
datności do dalszej eksploatacji elementów pracujących w warunkach pełzania po przekroczeniu oblicze-
niowego czasu pracy. Akademia UDT: Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów 
kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, 20-22.05.2015, Zamek na skale, Trzebieszowice 
k. Lądka Zdroju
Dobrzański Janusz: 2. Modele pełzania w ocenie trwałości elementów kotłów energetycznych pracujących 
w warunkach pełzania. Akademia UDT: Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów 
kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, 20-22.05.2015, Zamek na skale, Trzebieszowice 
k. Lądka Zdroju
Dobrzański Janusz: 3. Wpływ odstawień i uruchomień na trwałość eksploatacyjną elementów kotłów ener-
getycznych pracujących powyżej temperatury granicznej. Akademia UDT: Mechanizmy degradacji i oce-
na stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania, 20-22.05.2015, 
Zamek na skale, Trzebieszowice k. Lądka Zdroju
Dobrzański Janusz, Dziuba-Kałuża Maria, Purzyńska Hanna: 4. Nieniszczące i niszczące badania mate-
riałowe w ocenie przydatności do eksploatacji złączy spawanych elementów krytycznych części ciśnie-
niowej bloków energetycznych z niskostopowych stali Cr-Mo i Cr-Mo-V po eksploatacji znacznie poza 
obliczeniowym czasem pracy. Akademia UDT: Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eks-
ploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych i ciepłowniczych. 16-18.09.2015, Wisła Jawornik
Dobrzański Janusz, Dziuba-Kałuża Maria, Zieliński Adam: 5. Wybrane zagadnienia z diagnostyki mate-
riałowej elementów kotłów i turbin parowych poza obliczeniowym czasem pracy. IV Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji 
i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, 5-8.10.2015, Słok k. Bełchatowa
Dobrzański Janusz, Duda Piotr, Purzyńska Hanna:6.  Modele pełzania w ocenie trwałości wężownic 
przegrzewacza pary kotłów energetycznych pracujących w warunkach pełzania wykonanych ze stali 
VM12SHC. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe materiały hutnicze, techno-
logie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, 5-8.10.2015, Słok 
k. Bełchatowa
Dobrzański Janusz, Duda Piotr, Purzyńska Hanna: 7. Modele pełzania w ocenie trwałości wężownic prze-
grzewacza pary kotłów energetycznych pracujących w warunkach pełzania wykonanych z austenitycznej 
stali Super 304H. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, Innowacje Remontowe i Mo-
dernizacje w Energetyce – PIRE 2015, 18-20.11.2015, Ustroń
Dobrzański Janusz, Hernas Adam: 8. Zasady diagnostyki i sposób oceny pozostałej trwałości eksploata-
cyjnej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania. Akademia UDT: Wybrane 
zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych i cie-
płowniczych. 16-18.09.2015, Wisła Jawornik
Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna:9.  Reguła ułamków trwałości E.L. Robinsona w ocena stopnia wy-
czerpania XVI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, Innowacje Remontowe i Moderniza-
cje w Energetyce – PIRE 2015, 18-20.11.2015, Ustroń
Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Matusik Mirosław:10.  Badania materiałowe w ocenie stanu i progno-
zowaniu dalszej bezpiecznej eksploatacji wirników turbin parowych po przekroczeniu obliczeniowego 
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czasu pracy. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, Innowacje Remontowe i Moderni-
zacje w Energetyce – PIRE 2015, 18-20.11.2015, Ustroń
Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Zieliński A.:11.  Wpływ odstawień i uruchomień na trwałość eks-
ploatacyjną elementów kotłów energetycznych pracujących w warunkach pełzania wykonanych z au-
stenitycznej stali Super 304H. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe materiały 
hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, 
5-8.10.2015, Słok k. Bełchatowa
Dobrzański Janusz,12.  Tunk Jan, Kuźnik Janusz: Trwałość eksploatacyjna wężownic przegrzewacza pary 
ze stali VM12-SHC po 30 000 godzin pracy w odniesieniu do obliczeniowego czasu pracy przyjętego 
w oparciu o ekstrapolowane wartości wytrzymałości na pełzanie. Akademia UDT: Wybrane zagadnienia 
z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycznych, przemysłowych i ciepłowniczych. 
16-18.09.2015, Wisła Jawornik
Dobrzański Janusz,13.  Tunk Jan, Kuźnik Janusz: Trwałość eksploatacyjna wężownic przegrzewacza pary 
ze stali VM12-SHC po 30 000 godzin pracy w odniesieniu do obliczeniowego czasu pracy przyjętego 
w oparciu o ekstrapolowane wartości wytrzymałości na pełzanie. IV Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowo-Techniczna: Nowe materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwało-
ści elementów ciśnieniowych kotła, 5-8.10.2015, Słok k. Bełchatowa
Dobrzański Janusz, Zieliński A.: 14. Diagnostyka materiałowa elementów części ciśnieniowej kotłów i ruro-
ciągów parowych pracujących w warunkach pełzania znacznie poza obliczeniowym czasem pracy. XVI 
Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce 
- PIRE 2015, 18-20.11.2015, Ustroń
Dobrzański Janusz, Zieliński A., Dziuba-Kałuża Maria: 15. Badania materiałowe złączy spawanych elemen-
tów kotłów i głównych rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania w ocenie przydatności 
do dalszej eksploatacji i naprawy. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, Innowacje 
Remontowe i Modernizacje w Energetyce – PIRE 2015, 18-20.11.2015, Ustroń
Dobrzański Janusz, Zieliński A., Dziuba-Kałuża Maria: 16. Ocena przydatności do eksploatacji złączy spa-
wanych elementów kotłów i głównych rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania w czasie 
znacznie przekraczającym obliczeniowy. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe 
materiały hutnicze, technologie wykonania, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnienio-
wych kotła, 5-8.10.2015, Słok k.Bełchatowa
Dobrzański Janusz, Zieliński A., Purzyńska Hanna: 17. The life time of super 304H austenitic steel pow-
er boiler components under the unstable operation conditions. The Twenty Second Winter International 
Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Winter AMME 2015, 
6-9.12.2015, Zakopane
Dziuba-Kałuża Maria, Zieliński Adam, Dobrzański Janusz, Sroka Marek: 18. Residual life of the 13CrMo4-5 
(15HM) steel after 250.000 h service demonstrating internal damages in the form of voids. The Twenty 
Second Winter International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Materials Engi-
neering, Winter AMME 2015, 6-9.12.2015, Zakopane
Garbarz Bogdan:19.  Technological peculiarities of manufacturing nanobainitic steel plates. METEC and  
2nd ESTAD Conference, 15-19.06.2015, Dusseldorf, Germany. 
Hernas Adam, Dobrzański Janusz, Wodzyński Jan:20.  Procesy niszczenia elementów konstrukcyjnych bloku 
energetycznego. XII Konferencja Naukowo-Techniczna: Procesy niszczenia oraz powłoki ochronne sto-
sowane w energetyce, 12-13.03.2015, Słok k. Bełchatowa
Knapik Piotr, Kubecki21.  Michał: Optymalizacja sposobu przygotowania próbek oraz warunków pomiaro-
wych spektrometru OES ICP do oznaczania śladowych zawartości pierwiastków w próbkach o złożonej 
matrycy. IV Szkoła optycznej spektrometrii emisyjnej, 7-9.10.2015 Ustroń-Zawodzie
Knapik Piotr, Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta:22.  Analiza składu chemicznego materiałów stoso-
wanych w produkcji form ceramicznych do precyzyjnych odlewów na potrzeby przemysłu lotniczego. 
IV Szkoła optycznej spektrometrii emisyjnej, 7-9.10.2015 Ustroń-Zawodzie
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Knapik Piotr, Stankiewicz Grażyna: 23. Analysis of the chemical composition of materials used in the manu-
facturing of ceramic molds for precision castings for aviation industry. XIII Słowacko-Czesko-Polska 
Konferencja: Hutnicka a Priemyselna Analytika 2015, 20-23.04.2015, Vratna Dolina, Słowacja
Krztoń Hanna, Mucha Jacek, Witkowski Waldemar:24.  The application of laboratory X-ray micro-diffraction 
to study the effects of clinching process in steel sheets. XXIII Conference on Applied Crystallography, 
20-24 września 2015, Krynica-Zdrój
Krztoń Hanna, Stecko Janusz:25.  The study of the mineral composition of iron ores and concentrates. XIII 
Słowacko-Czesko-Polska Konferencja: Hutnicka a Priemyselna Analytika 2015, 20-23.04.2015, Vratna 
Dolina, Słowacja
Krztoń Hanna, Stecko Janusz, Kania Zofia26. : The quantitative dependence of reducibility on mineralogical 
composition in iron ore sinters (blast furnace sinters)., Poster, XXIII Conference on Applied Crystallogra-
phy, 20-24 września 2015, Krynica-Zdrój
Kubiczek Marta:27.  Depth profile analysis of nitrided and oxidized surface layers on titanium and its alloys 
using glow discharge optical emission spectrometry. XIII Słowacko-Czesko-Polska Konferencja: Hutnic-
ka a Priemyselna Analytika 2015, 20-23.04.2015, Vratna Dolina, Słowacja
Kubiczek Marta: 28. Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem jarzeniowym – podstawy, kalibracja, 
zastosowania w analizie ilościowej i analizie profilowej. IV Szkoła optycznej spektrometrii emisyjnej, 
7-9.10.2015, Ustroń-Zawodzie
Kubiczek Marta: 29. Wykorzystanie optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym w analizie 
stali i stopów. IV Szkoła optycznej spektrometrii emisyjnej, 7-9.10.2015 Ustroń-Zawodzie
Kubiczek Marta, Stankiewicz Grażyna, Spiewok Waldemar:30.  Wyniki analiz atestacyjnych materiałów od-
niesienia produkcji IMŻ jako baza dla systemu oceny niepewności z wykorzystaniem równania Horwitza. 
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jakość w chemii analitycznej 7, 25-27.11.2015, Mory k. War-
szawy
Kuziak Roman, Kania Zofia, Koller R., Roelofs H., Lembke M.:31.  Development of advanced TRIP assisted 
bainitic steels for critical applications.
Kużdżał Ewa, Cichy Barbara, Krztoń Hanna, Kwiecień Jacek32. : Odzysk fosforu ze ścieku – wpływ warun-
ków strącania na skład i właściwości precypitatu. Poster, 8 Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 
30.08-04.09.2015
Marcisz Jarosław: 33. Optymalizacja obróbki cieplnej stali maraging Konferencja AMUNICJA 2015,  
20-23.05.2015, Kołobrzeg
Miczka Marcin: 34. Zarządzanie ryzykiem w dziedzinie Intelligent Manufacturing. Międzynarodowa Kon-
ferencja Naukowa: Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodarczych, 12-15.05.2015, 
Zakopane.
Niesler M.: 35. Paliwa alternatywne jako źródła ciepła w przemyśle stalowym. V Konferencja: Paliwa z od-
padów, 24-26.03.2015, Iława
Niesler M., Stecko J.: 36. Możliwości badawcze i zastosowania linii do symulacji fizycznej procesu spie-
kania surowców i odpadów. XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Iron and Steelmaking, 24-
26.09.2015, Czarna k.Ustrzyk Dolnych
Opara J.37. : Application of Thermo-Calc in the cellular automata modelling of phase transformations oc-
curring during continuous annealing process of DP steels. Thermo-Calc Software User Group Meeting, 
AGH, 19.11.2015, Kraków
Różański Piotr, Stecko Janusz: 38. Application of thermal analysis methods in research of raw materials used 
in metallurgy. Seminarium naukowo-techniczne: Simultaneous Thermal Analysis (STA), 2-3.11.2015, 
Ostrawa, Czechy
Różański Piotr, Stecko Janusz: 39. Oznaczenie charakterystyk rud żelaza z wykorzystaniem analizy termicz-
nej i dyfrakcji rentgenowskiej. XXIII Międzynarodowa Konferencja Produkcja i Zarządzanie w Przemy-
śle, 1-3.07.2015, Zakopane
Spiewok Waldemar:40.  Oddziaływanie iskry elektrycznej na powierzchnię metali. IV Szkoła optycznej spek-
trometrii emisyjnej, 7-9.10.2015 Ustroń-Zawodzie



INSTYTUT  METALURGII  ŻELAZA  IM.  STANISŁAWA  STASZICA
SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI ZA  ROK 2015  n  ANNUAL  REPORT  2015

50

Spiewok Waldemar41. : Źródła wzbudzenia i układy optyczne w emisyjnej spektrometrii optycznej. IV Szkoła 
optycznej spektrometrii emisyjnej, 7-9.10.2015 Ustroń-Zawodzie
Spiewok Waldemar, Knapik Piotr, Borecki Mariusz42. : Ocena przydatności odpadów hutniczych do ich po-
wtórnego wykorzystania. XIII Słowacko-Czesko-Polska Konferencja: Hutnicka a Priemyselna Analytika 
2015, 20-23.04.2015, Vratna Dolina, Słowacja
Stankiewicz Grażyna: 43. Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska w zastosowaniu do analizy składu 
chemicznego superstopów wieloskładnikowych. VI Szkoła Fluorescencyjnej Spektrometrii Rentgenow-
skiej, 5-7.10.2015 Ustroń-Zawodzie
Stankiewicz Grażyna: 44. Oznaczanie siarki, sodu, chloru, ołowiu i cynku w stopionych próbkach rud żelaza 
metodą WD XRF. VI Szkoła Fluorescencyjnej Spektrometrii Rentgenowskiej, 5-7.10.2015 Ustroń-Zawo-
dzie.
Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta45. :  Determination of sulfur, sodium, chlorine, lead and zinc in the 
fused iron ore samples by X-ray fluorescence spectrometry. XIII Słowacko-Czesko-Polska Konferencja: 
Hutnicka a Priemyselna Analytika 2015, 20-23.04.2015, Vratna Dolina, Słowacja
Swadźba Radosław, Swadźba Lucjan, Wiedermann Jerzy, Hetmańczyk Marek, Mendala Bogusław, Witala 46. 
Bartosz: Structure and Degradation Mechanisms of Pd-Pt-aluminide Bond Coatings for EB-PVD TBCs, 
42nd International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 20-24.04.2015, San Diego, CA, 
USA (Prezentacja na zaproszenie – Invited Talk)
Swadźba Radosław, Swadźba Lucjan, Wiedermann Jerzy, Hetmańczyk Marek, Mendala Bogusław, Witala 47. 
Bartosz: Comparative Study of TGO Evolution During High Temperature Oxidation of EB-PVD TBCs 
on Various Bond Coatings, 42nd International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 20-
24.04.2015, San Diego, CA, USA
Swadźba Radosław, Wiedermann Jerzy: 48. Research capabilities of Institute for Ferrous Metallurgy, DLR 
German Aerospace Center, 27.10.2015, Köln, Niemcy
Swadźba Radosław, Swadźba Lucjan, Wiedermann Jerzy, Mendala Bogusław, Witala Bartosz, Tracz 49. 
Jarosław, Supernak Wacław, Maurel Vincent: Microstructural analysis of Thermally Grown Oxides in 
EB-PVD TBCs on Pt, PdPt-aluminide and Pt-γ/γ’ Bond Coatings, EFC-Workshop: Insight, mechanisms 
and modelling in high temperature corrosion 28-30.10.2015, Frankfurt am Main/Germany
Stępień Jerzy:50.  Innowacyjne technologie opracowane w IMŻ i ich implementacja w polskim przemyśle 
obronnym dla potrzeb Wojsk Rakietowych SZ RP. Ogólnopolska konferencja naukowa – Odtworzenie 
wojsk rakietowych w świetle modernizacji sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem polskiego 
przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, 18.11.2015, Warszawa
Walnik Bartłomiej: 51. Wpływ parametrów obróbki cieplnej nanostrukturalnej stali bainityczno-austenitycz-
nej na jej zużycie erozyjne. XVII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa – Materiały i Technologie 
XXI wieku, 14.05.2015, Katowice
Zieliński Adam52. : Trwałość eksploatacyjna stali 9-12 % Cr w stanie wyjściowym oraz po 100 000 h eksplo-
atacji w warunkach pełzania. XXII Seminarium naukowo-techniczne: Badania materiałowe na potrzeby 
elektrowni konwencjonalnych i jądrowych oraz przemysłu energetycznego, 17-19.06.2015, Zakopane
Zieliński Adam, Dobrzański Janusz, Golański Grzegorz, Urbańczyk53.  Paweł: Trwałość resztkowa różno-
imiennego złącza spawanego stali TP347HFG/P91 po 105 000 godzin eksploatacji w warunkach pełzania. 
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe materiały hutnicze, technologie wykona-
nia, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, 5-8.10.2015, Słok k. Bełcha-
towa
Zieliński Adam, Miczka Marcin, Sroka Marek:54.  Forecasting the particle diameter size distribution in P91 
steel after long-term ageing at 600 and 650oC. The Twenty Second Winter International Scientific Con-
ference on Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Winter AMME 2015, 6-9.12.2015, 
Zakopane
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6. organizacja konferencji ■ 
conferences organized by the institute

XIII Słowacko-Czesko-Polska Konferencja: Hutnicka a Priemyselna Analytika 2015, 20-23.04.2015, 1. 
Vratna Dolina, Słowacja (współorganizacja z firmą 2THETA, Republika Czeska i Villa-Labeco, Słowa-
cja)
IV Szkoła optycznej spektrometrii emisyjnej, 07-09.10.2015 Ustroń-Zawodzie (współorganizacja z Za-2. 
kładem Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytutem Szkła 
i Ceramiki – Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)
VI Szkoła Fluorescencyjnej Spektrometrii Rentgenowskiej, 5-7.10.2015 Ustroń-Zawodzie. (współorgani-3. 
zacja z Zakładem Chemii Analitycznej Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Instytu-
tem Szkła i Ceramiki - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach)
Ponadto Instytut uczestniczył w prowadzeniu4.  studiów podyplomowych: Analiza Instrumentalna, realizo-
wanych w ramach projektu: Zwiększenie liczby osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi infor-
matycznych i technologii, NITKA, Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Semestr 
drugi 2015, poprzez przygotowanie i prowadzenie wykładów:
Spiewok Waldemar:5.  Sześć wykładów z cyklu: Analityka w metalurgii 
Stankiewicz Grażyna:6.  Cztery wykłady z cyklu Analityka w metalurgii

7. udział w konferencjach krajowych i zagranicznych ■ 
participation in conferences in poland and abroad

Konferencja KomPlastTech, 11-14.01.2015, Krynica-Zdrój1. 
  Uczestnicy: Kuziak R., Opara J.

Konferencja Środowiskowa: Inteligentny rozwój - wyzwania, metody, uwarunkowania, 9.02.2015, War-2. 
szawa 

  Uczestnik: Schwedler A.
VI Konferencja Ciągarska: Nowoczesne technologie oraz modelowanie procesów ciągnienia  3. 
i wytwarzania wyrobów metalowych, 5-7.03.2015, Zakopane

  Uczestnik: Palus R.
V Konferencja: Paliwa z odpadów, 24-26.03.2015, Iława 4. 
Uczestnik: Niesler M.
XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne: Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznacza-5. 
nia śladowych ilości pierwiastków, 9-10.04.2015, Poznań

  Uczestnicy: Stankiewicz G, Knapik P.
426. nd International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films, 20-24.04.2015, San Diego, CA, 
USA 

  Uczestnik: Swadźba R.
XIII Słowacko-Czesko-Polska Konferencja: Hutnicka a Priemyselna Analytika 2015, 20-23.04.2015, 7. 
Vratna Dolina, Słowacja

  Uczestnicy: Stankiewicz G, Kubiczek M., Spiewok W., Knapik P., Krztoń H.
Sympozjum: Metody pomiarowe a jakość wyniku analitycznego. 11-13.05.2015, Ślesin8. 

  Uczestnicy: Knapik P., Kubecki M.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Modelowanie i Prognozowanie Zjawisk Społeczno-Gospodar-9. 
czych, 12-15.05.2015, Zakopane 2015

  Uczestnik: Miczka M.
XVII Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa: Materiały i Technologie XXI wieku, 14.05.2015,  10. 
Katowice 

  Uczestnik: Walnik B. 
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Akademia UDT: Mechanizmy degradacji i ocena stanu technicznego elementów kotłów i rurociągów pra-11. 
cujących w warunkach pełzania, 20-22.05.2015, Zamek na skale, Trzebieszowice k. Lądka Zdroju 

  Uczestnik: Dobrzański J.
Konferencja AMUNICJA 2015, 20-23.05.2015, Kołobrzeg, 12. 

  Uczestnicy: Marcisz J., Burian W., Stępień J., Burdek M., Paduch J.
XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna Uzbrojenie 2015: Problemy Rozwoju, Produk-13. 
cji i Eksploatacji Techniki Uzbrojenia, Jachranka, 8-10.06.2015

  Uczestnicy: . Marcisz J., Burian W., Stępień J.
METEC and 214. nd ESTAD Conference, 15-19.06.2015, Dusseldorf, Germany

  Uczestnik: Garbarz B.
XXII Seminarium naukowo-techniczne: Badania materiałowe na potrzeby elektrowni konwencjonalnych 15. 
i jądrowych oraz przemysłu energetycznego, 17-19.06.2015, Zakopane

  Uczestnik: Zieliński A.
XXIII Międzynarodowa Konferencja Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle, 1-3.07.2015, Zakopane16. 

  Uczestnicy:  Szulc W., Paduch J., Różański P., Stecko J.
Akademia UDT: Wybrane zagadnienia z projektowania, wytwarzania i eksploatacji kotłów energetycz-17. 
nych, przemysłowych i ciepłowniczych. 16-18.09.2015, Wisła Jawornik 

  Uczestnicy: Zieliński A., Dziuba-Kałuża M., Dobrzański J.
EUROMAT 2015 European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 20-22.09.2015, 18. 
Warszawa

  Uczestnicy: Kania Z., Kuziak R., Marcisz J.
XXIII Conference on Applied Crystallography, 20-24.09.2015, Krynica-Zdrój19. 

  Uczestnicy: Krztoń H., Kania Z.
X Konferencja Termografia i Termometria w Podczerwieni, 22-24.09.2015, Ustroń20. 

  Uczestnicy: Boreki M., Wittchen W.
XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Iron and Steelmaking, 24-26.09.2015, Czarna k.Ustrzyk 21. 
Dolnych

  Uczestnicy: Borecki M., Stecko J.
Międzynarodowa Konferencja Metalurgiczna: Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w procesie pro-22. 
dukcji ciężkich odkuwek swobodnie kutych w celu spełnienia szczególnych wymagań dotyczących czy-
stości metalurgicznej oraz własności mechanicznych, 25.09.2015, Ostrowiec Świętokrzyski

  Uczestnicy: Szypuła I., Zdonek B.
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe materiały hutnicze, technologie wykona-23. 
nia, procesy degradacji i ocena trwałości elementów ciśnieniowych kotła, 5-8.10.2015, Słok k. Bełcha-
towa

  Uczestnicy: Dobrzański J., Zieliński A.
VI Szkoła Fluorescencyjnej Spektrometrii Rentgenowskiej, 5-7.10.2015 Ustroń-Zawodzie.24. 

  Uczestnicy: Stankiewicz G., Kubiczek M., Spiewok W., Knapik P., Kubecki M.
IV Szkoła optycznej spektrometrii emisyjnej, 7-9.10.2015 Ustroń-Zawodzie25. 

  Uczestnicy: Stankiewicz G, Kubiczek M., Spiewok W., Knapik P., Kubecki M.
Seminarium naukowo-techniczne: Simultaneous Thermal Analysis (STA), 2-3.11.2015, Ostrawa,  26. 
Czechy

  Uczestnicy: Różański P., Stecko J.
Ogólnopolska konferencja naukowa: Odtworzenie wojsk rakietowych w świetle modernizacji sił zbroj-27. 
nych Rzeczypospolitej Polskiej z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-
rozwojowego, 18.11.2015, Warszawa 

  Uczestnicy: Stępień J., Paduch J.
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XVI Konferencja Naukowo-Techniczna: Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Ener-28. 
getyce – PIRE 2015, 18-20.11.2015, Ustroń

  Uczestnicy: Dobrzański J., Purzyńska H., Zieliński A.
Computational Thermodynamics and Kinetics Seminar, Thermo-Calc Software User Group Meeting, 29. 
AGH, Kraków, 19-20.11.2015

  Uczestnik: Opara J.
VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jakość w chemii analitycznej 7; 25-27.11.2015, Mory k. War-30. 
szawy

  Uczestnicy: Stankiewicz G, Kubiczek M.
The Twenty Second Winter International Scientific Conference on Achievements in Mechanical and Ma-31. 
terials Engineering, Winter AMME 2015, 6-9.12.2015, Zakopane

  Uczestnicy: Dobrzański J., Zieliński A.

8. referaty wygłoszone na seminariach naukowych instytutu ■ 
institute scientific seminars presentations

Kuziak R.:1.  Charakterystyka zmian mikrostrukturalnych w procesie ciągłego wyżarzania blach cienkich ze 
stali DP. 50. Seminarium Naukowe IMŻ, 23.02.2015
Opara J.:2.  Modelowanie metodą automatów komórkowych przemian fazowych zachodzących podczas 
ciągłego wyżarzania  stali DP. 50. Seminarium Naukowe IMŻ, 23.02.2015
Pogorzałek J.:3.  Technologia wytwarzania magneto-zwierciadeł do systemów naprowadzania rakiet na cel. 
51. Seminarium Naukowe IMŻ, 30.03.2015
Szypuła I., Zdonek B.:4.  Recykling odpadowych nośników pierwiastków stopowych. 51. Seminarium Na-
ukowe IMŻ, 30.03.2015
Kuziak R., Kania Z.; Roelofs H.; Zalecki W., Radwański K.:5.  Adjustment of bainitic hardenability to 
meet critical requirements for steel products new applications. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ,  
15-16.04.2015
Venturini M.J., Teres J.P.; Niesler M., Stecko J.:6.  Wyniki prób spiekania rud żelaza. III Otwarte Semi-
narium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Schroeder A.; Szulc W.:7.  „Zielone umiejętności” w europejskim przemyśle stalowym; projekt GT VET 
jako przykład. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Żak A., Zdonek B., Adamczyk M., Szypuła I.; Kutera W., Kostrzewa K.:8.  Uruchomienie produkcji odle-
wów wielkogabarytowych ze staliwa niskostopowego przeznaczonych do zastosowań w ekstremal-
nych warunkach eksploatacji w przemysłach wydobywczych. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ,  
15-16.04.2015
Zdonek B., Szypuła I., Gazdowicz J., Skupień P.; Binek S., Dudkiewicz P.; Karbowniczek M., Pytel A.:9.  
Innowacyjne rozwiązania w technologii produkcji odkuwek o dużej masie ze stali ultra czystych dla prze-
mysłu energetycznego i naftowego do eksploatacji w ekstremalnych warunkach. III Otwarte Seminarium 
Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Kania H.; Nowacki K.:10.  Poprawa jakości wewnętrznej wlewka konwencjonalnego metodą obróbki aku-
stycznej. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Borecki M., Pogorzałek J., Różański P., Stecko J., Bulkowski L.:11.  Recykling żużli, zgarów i odpadów bio-
masy. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Miczka M.:12.  Zastosowanie metod bayesowskich do prognozowania temperatury stali w kadzi odlewniczej 
i kadzi pośredniej. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Garbarz B.:13.  Perspektywy rozwoju technologii wytwarzania i zastosowań wyrobów z ultrawytrzymałych 
stali nanobainitycznych. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
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Kuziak R., Skupień P., Radwański K., Pidvysots’kyy V., Mazur A., Kania Z.:14.  Znaczenie procesów wydzie-
leniowych dla kształtowania wysokich właściwości stali bainitycznych. III Otwarte Seminarium Nau-
kowe IMŻ, 15-16.04.2015
Marcisz J., Janiszewski J., Garbarz B., Burian W., Stępień J.; Starczewski L.: 15. Badania dynamicznych 
właściwości wysokowytrzymałych stali nanostrukturalnych. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ,  
15-16.04.2015
Dobrzański J., Zieliński A., Purzyńska H., Dziuba-Kałuża M.:16.  Nowe materiały na elementy kotłów i turbin 
parowych o nadkrytycznych parametrach pracy. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15.06.2015
Woźniak D., Garbarz B., Kuziak R.:17.  Rozwój wykorzystania metody półprzemysłowej symulacji walco-
wania na gorąco i obróbki cieplno plastycznej w projektach badawczych i technologicznych. III Otwarte 
Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Różański P., Niesler M., Stecko J.:18.  Możliwości badawcze i zastosowania linii do półprzemysłowej symu-
lacji procesu spiekania surowców i odpadów. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Rauch Ł., Pietrzyk M., Pidvysots’kyy V., Kuziak R., Zalecki W., Mazur A., Radwański K.:19.  Komputerowy 
system wspomagający projektowanie technologii walcowania blach cienkich z nowoczesnych stali umac-
nianych wydzieleniowo. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Radwański K., Kuziak R., Zalecki W., Wrożyna A, Molenda R., Opara J.:20.  Zastosowanie metod FEG SEM 
i EBSD do badań mikrostruktury stali AHSS na różnych etapach procesu ciągłego wyżarzania. III Otwarte 
Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Swadźba R., Wiedermann J., Swadźba L., Dvořáček O., Marugi K.:21.  Badania weryfikacyjne nowoczesnych 
technologii zwiększających trwałość elementów silników stosowanych w europejskim przemyśle lotni-
czym. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Dobrzański J., Zieliński A., Purzyńska H., Dziuba-Kałuża M.:22.  Trwałość eksploatacyjna materiałów ele-
mentów pracujących w warunkach pełzania w energetycznych urządzeniach wysokociśnieniowych. 
III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Krztoń H., Kania Z., Matusiak J23. .: Nowe horyzonty w rentgenowskich badaniach dyfrakcyjnych. III Ot-
warte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Stankiewicz G., Kubiczek M., Spiewok24.  W.: Rozwój metod badawczych i certyfikowanych materiałów 
odniesienia stali, nadstopów niklu i kobaltu oraz rud żelaza dla potrzeb światowej analityki chemicznej. 
III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Wittchen W., Borecki M.; Więcek B., Pacholski K., Olbrycht R., Strąkowski R.:25.  Mulispektralny system po-
miarowy do określenia parametrów żużla stalowniczego podczas spustu stali z pieca hutniczego do kadzi 
odlewniczej. III Otwarte Seminarium Naukowe IMŻ, 15-16.04.2015
Kania H.:26.  Opracowanie powłok zabezpieczających powierzchnię stalowych wlewków ciągłych przed 
utlenianiem w wysokiej temperaturze, 52. Seminarium Naukowe IMŻ, 15.06.2015
Burdek M.27. : Symulacja numeryczna procesów kształtowania plastycznego osiowosymetrycznych wyro-
bów stalowych. 52. Seminarium Naukowe IMŻ, 15.06.2015
Marcisz J.:28.  Zastosowanie nanostrukturalnych stali bainitycznych w warstwowych absorberach energii 
udarowej. 53. Seminarium Naukowe, 19.10.2015
Kubecki M.:29.  Charakterystyka emisji wybranych niebezpiecznych zanieczyszczeń powietrza generowa-
nych w procesie termicznego rozkładu żywic furfurylowych stosowanych do mas formierskich. 54. Semi-
narium Naukowe, 7.12.2015
Swadźba R.30. : Degradacja struktury międzywarstw w powłokowych barierach cieplnych na monokrysta-
licznym żarowytrzymałym stopie niklu w warunkach wysokotemperaturowego utleniania. 54. Semina-
rium Naukowe, 7.12.2015




