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O NAS
Centrum Technik Cieplno-Chemicznych utworzone zostało w strukturach Przemysłowego Instytutu Elektroniki 

(PIE) i prowadzi działalność nieprzerwanie od roku 1971. Powodem utworzenia Centrum był dynamiczny rozwój 

elektroniki ciała stałego. 

Powstanie w roku 1970 Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników (CEMI) wytyczyło dla PIE nowe 

obszary badawcze, takie jak procesy i urządzenia technologiczne w elektronice półprzewodnikowej, aparatura 

pomiarowa oraz aplikacje dla półprzewodników. Centrum Technik Cieplno-Chemicznych powierzono zadanie 

opracowania konstrukcji wysokospecjalistycznych technologicznych urządzeń cieplno-chemicznych między 

innymi do procesów dyfuzji i utleniania oraz epitaksji krzemu i związków typu A(III)B(V). 

W ramach prowadzonych prac uruchomiono w roku 1984 produkcję seryjną w pełni zautomatyzowanych 

stanowisk dyfuzyjnych  (SD-3/158)  do prowadzenia procesów na płytkach o średnicy 75mm (3”).  Stanowiska 

te w tamtym czasie reprezentowały poziom światowy i umożliwiły praktycznie wyeliminowanie importu.

Przemiany ustrojowe w roku 1989 przyniosły załamanie rynku półprzewodni kowego i spowodowały konieczność 

znalezienia nowej tematyki. Dzięki wsparciu budżetowemu dokonano restrukturyzacji PIE, której celem było 

dostosowanie jego działalności do wymo gów reformy gospodarczej poprzez głębokie zmiany programu ba-

daw czego, struktury organizacyjnej oraz systemu ekono micznego. 

Po zmianie tematyki, w 1990 roku w Centrum Technik Cieplno-Chemicznych zostało opracowane                                                    

i wdrożone pierwsze urządzenie do ozna czania zawar tości siarki całkowitej PR-45/1350. Urządzenie 

to spotkało się z uznaniem użytkowników i zostało wdrożone w prawie dwustu laborator iach zajmu-

jących się badaniem paliw stałych, w kraju i zagranicą. Kolejne opracowania dotyczyły aparatury 

pomiarowej m.in. do określania parametrów fizyko chemicznych paliw stałych, surowców hutniczych (rudy 
żelaza) oraz komponentów dla przemysłu odlewniczego.

mgr inż. Łukasz Grotkowski
Lider Grupy Badawczej Elektrotermia

Od września 2007 po decyzji Ministra Gospodarki dotyczącej konsolidacji 
Przemysłowego Instytutu Elektroniki i Instytutu Tele- i Radiotechnicznego (ITR), 
Centrum Technik Cieplno-Chemicznych działało w strukturach ITR. Obecnie jest 
ono częścią Łukasiewicz - ITR jako Grupa Badawcza Elektrotermia.

W 2021 roku Centrum Technik Cieplno-Chemicznych zostało przekształcone             
w Grupę Badawczą Elektrotermia działający w strukturze Łukasiewicz-ITR. 

W jednostce prowadzone są badania naukowe i prace w dziedzinach:

• matematycznego modelowania procesów cieplno-chemicznych,

• kompleksowej automatyzacji procesów produkcji,

• identyfikacji parametrów urządzeń elektrotermicznych jako obiektów 
regulacji temperatury.

Korzystając ze zdobytych doświadczeń podejmujemy się opracowania                     
i wykonania jednostkowych urządzeń dla zaawansowanych technologii, jak 
np. polikrystalizacji fosforku indu (InP), monokrystalizacji węglika krzemu (SiC)           
i innych materiałów, czy nienormalizowanej aparatury pomiarowej na potrzeby 
uczelni wyższych i innych placówek badawczych.

„Intensywne zmiany zachodzące w przemyśle hutniczym związane z rozwojem technik 

cieplno-chemicznych i dostrzeganą coraz wyraźniej koniecznością odnowienia wysłużonej 

infrastruktury w kraju stawiają ambitne wyzwania przed środowiskiem naukowym 

pracującym na rzecz tego sektora gospodarki. Wpisując się w te potrzeby Instytut tworzy 

od wielu lat nowe rozwiązania, zgodnie z aspektem ekonomicznym i wymaganiami 

współczesności.”
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KARBOLAB + CRI/CSR  

Koks wielkopiecowy jest jednym z najważniejszych ma ter iałów biorących 
udział w procesie wytopu żelaza w wielkim piecu. Stanowi on głównie gazo-
przepuszczalne podłoże dla rudy żelaza przemieszczającej się w dół wielkiego 
pieca podczas procesu technologicznego, ale jest on również źródłem ciepła oraz 
czynnika redukującego tlenki żelaza. Jakość koksu wielkopiecowego określana 
jest głównie przez współczynniki CRI (reakcyjność koksu) i CSR (wytrzymałość po 
reakcji).

Stosowanie w wielkim piecu koksu wysokiej jakości skutkuje: 

• niższym zużyciem koksu, 

• wyższą wydajnością procesu;

• zmniejszeniem kosztów wytopu surówki.

Proces produkcji koksu wielkopiecowego odbywa się w baterii koksowniczej, 
składającej się z kilkudziesięciu cel, mogących wyprodukować setki tysięcy ton 
koksu rocznie.  Produkcja koksu wysokiej jakości polega głównie na dobraniu 
odpowiedniego składu mieszanki węglowej będącej wsadem baterii. Zarówno ze 
względów  
ekonomicznych jak również eksploatacyjnych nie prowadzi się procesów w 
skali przemysłowej na nowych, niezba  danych mieszankach. Może skutkować 
to wyprodukowaniem dużej ilości koksu o niepożądanych właściwościach lub 
uszkodzeniem celi baterii. 

Odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu jest oferowany przez Łukasiewicz - ITR zestaw urządzeń 
składający się ze:
• stanowiska koksowania węgla – KarboLAB;
• stanowiska do pomiaru parametrów CRI/CSR koksu wielkopiecowego - CeSaR.

Oferowany zestaw zapewnia możliwość szybkiego wytworzenia niewielkiej próbki koksu z węgla 
lub mieszanki węglowej oraz pomiar jej parametrów jakościowych CRI/CSR. Może on służyć do 
codziennej jakościowej kontroli dostaw węgla lub do opracowywania i testowania składu zupełnie 
nowych mieszanek.

Stanowisko koksowania węgla zostało zaprojektowane jako pilot baterii koksowniczej. Umożliwia ono 
szybkie wytworzenie próbki koksu z materiału wsadowego baterii a w połączeniu ze stanowiskiem 
CRI/CSR jest narzędziem umożliwiającym technologom opracowanie optymalnego składu mieszanki 
węglowej przed testami w skali przemysłowej. 

Parametry koksu wytworzonego w skali laboratoryjnej są zbliżone do koksu wyprodukowanego w 
baterii. Wysoki poziom zgodności uzyskiwanych wyników został potwierdzony przez użytkowników 
naszych urządzeń.

Doświadczenia naszych Klientów wykazały, że zastosowanie zestawu urządzeń KarboLAB + CRI/CSR 
umożliwia osiągnięcie znacznych zysków ekonomicznych opartych na optymalizacji produkcji 
oraz zwiększeniu jakości koksu. W wielu zakładach koksowniczych nasze urządzenia stały się 
podstawowym narzędziem pracy technologów.

W jaki sposób kopalnie mogą ocenić i udowodnić odbiorcom wysoką 
jakość wydobywanego węgla koksują cego oraz odbiorcy koksu 

(huty) mogą ocenić lub potwierdzić  jego jakość?

W jaki sposób zatem zakłady koksownicze mogą:

• bezpiecznie wprowadzać do produkcji węgiel od nowych dostawców lub z nowych pokładów?

• uzyskiwać specyficzne właściwości koksu np. odlewniczego?

• optymalnie dobierać skład i proporcje mieszanki z dostępnych węgli, aby uzyskiwać możliwie wysoką cenę produktu?
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Rysunek 2. 
Przykładowe wykresy wysokości próbki podczas koksowania dla 
węgli o różnym charakterze ciśnienia rozprężania (PCoke). 

Próbka P1 – brak PCoke;
Próbka P2 – wysokie PCoke; 
Próbka P3 – mieszanka 40%P1+60%P2.

W skład stanowiska wchodzą następujące podzespoły:

1.  trójstrefowy piec elektryczny z układem regulacji temperatury;
2. dwa boksy chłodzące z wywrotnicami;
3.  automatyczne urządzenie do załadunku i wyładunku retort sterowane joystickiem;
4.  dwie kompletne retorty procesowe z czujnikami temperatury w środku próbki;
5.  system odprowadzania i dopalania gazów reakcyjnych;
6.  opcjonalnie komputer z oprogramowaniem sterującym oraz bazą danych 

wykonanych prób.

PILOT BATERII KOKSOWNICZEJ 
KARBOLAB

Stanowisko przeznaczone jest do wytwarzania próbek koksu z węgla lub mieszanki 
węglowej. Polega to na sko ksowaniu próbki o wadze 4÷5 kg. Próbka o odpowiedniej 
granulacji umieszczana jest w retorcie i ubijana do pożądanej gęstości. Zamkniętą 
szczelnie retortę umieszcza się w piecu elektrycznym i ogrzewa przez kilka godzin. 
Temperatura procesu jest regulowana w zakresie 600 ÷ 1000 °C. Program procesu 
jest podzielony na etapy. 
 
Każdy etap jest dowolnie programowany przez użytkow nika w zakresie szybkości 
zmian temperatury oraz czasu trwania. Powstające podczas procesu gazy reakcyjne 
są odprowadzane do komory dopalania umieszczonej na zewnątrz pomieszczenia. 
Po procesie koksowania gorąca retorta z próbką transportowana jest przy pomocy 
automatycznego systemy załadunku do boksy chłodzą cego gdzie z pomocą 
wymuszonego obiegu powietrza schładzana jest do temperatury umożliwiającej 
bezpieczny wyładunek koksu. Boksy chłodzące wyposażone są w elektryczne 
wywrotnice ułatwiające wyładunek skoksowanego węgla.

Możliwe jest wyposażenie stanowiska w układ automatycznego pomiaru wysokości 
próbki podczas koksowania (również skurczu), dzięki czemu możliwa jest pośrednia 
ocena generowanego przez daną mieszankę ciśnienia rozprężania.

Bezpieczeństwo stosowania mieszanek węglowych – ciśnienie rozprężania
Nowością w urządzeniu KarboLAB jest możliwość pomiarów parametrów dylatometrycznych 
próbki podczas procesu koksowania. Dzięki temu pierwsze wyniki badań uzyskuje się już na 
etapie przygotowania próbki koksu. Układ do pomiaru pokazano schematycznie na rysunku 
obok. Na przygotowanej próbce mieszanki węglowej umieszcza się obciążnik, na którego 
powierzchni spoczywa jeden z końców szpilki. Drugi koniec szpilki znajduje się wewnątrz rury 
osłonowej. 

 
W górnej części osłony umieszczono czujnik odległości. Zmiana wysokości próbki powoduje 
zmianę położenia szpilki względem czujnika, z którego sygnał odczytywany jest przez 
układ pomiarowy. Przebieg procesu rejestrowany jest automatycznie w oprogramowaniu 
dedykowanym do urządzenia. Układ pomiarowy jest szczelny, dzięki czemu gaz koksowniczy 
(zawierający m.in. wodór, metan, siarkowodór czy tlenek węgla) wydobywający się z próbki 
podczas prowadzenia procesu nie przedostaje się do laboratorium.

Wieloletnie doświadczenia dowodzą, że otrzymywane w ten sposób wyniki z powodzeniem 
mogą być stosowane do określania bezpieczeństwa stosowania danej mieszanki w baterii, 
pod kątem ciśnienia rozprężania.

Rysunek 1. 
Układ pomiaru parametrów dylatometrycznych.
1. czujnik odległości;
2. rurka osłonowa; 
3. szpilka;
4. termoelement; 
5. obciążnik; 
6. próbka.
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OZNACZENIE CRI/CSR
ZGODNE Z ISO 18894

Stanowisko do oznaczania współczynników CRI/CSR koksu wielkopiecowego 
Stanowisko przeznaczone jest do prowadzenia procesów oznaczania indeksów CRI i CSR zgodnie z 
międzynarodową normą ISO 18894 opartą na teście NSC. 

Ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne stanowisko charakteryzuje się doskonałą 
powtarzalnością uzyskiwanych wyników. Wieloletnia współpraca z jednostkami przemysłowymi na 
całym świecie pozwoliła na usprawnienie stanowiska pod kątem bezpieczeństwa, niezawodności i 
wygody obsługi.

Próbka koksu o masie 200 g poddawana jest procesowi redukcji wobec CO2 w cylindrycznej retorcie 
w temperaturze 1100 °C. Po teście schłodzona próbka jest poddawana badaniu wytrzymałości 
mechanicznej w obrotowym bębnie.

Stanowisko składa się z:
1.  pieca z precyzyjnym układem regulacji temperatury oraz z dozownikiem gazów;
2.  boksu chłodzącego z komorą załadowczą;
3.  automatycznego urządzenia do załadunku i wyładunku retort sterowanego joystickiem;
4.  systemu odprowadzania gazów reakcyjnych;
5.  komputera z oprogramowaniem sterującym oraz bazą danych wykonanych prób;
6.  urządzenia bębnującego do oznaczania CSR;
7.  niezbędnych akcesoriów.

Przemysł 4.0
Dla zapewnienia niezawodnej, długotrwałej i bez piecznej eksploatacji, 
nasze urządzenia wyposażone są w najnowsze rozwiązania z zakresu 
automatyki przemysłowej. 

W połączeniu z wykwalifi kowanym serwisem oraz regularnymi przeglądami 
ich żywotność może przekraczać 20 lat. Wszystkie układy kontrolno-
pomiarowe naszych urządzeń oparte są na podzes połach renomowanych 
firm, które zapewniają najwyższą dokład ność i niezawodność.

Nasze wieloletnie doświadczenie umożliwia tworzenie elastycznych 
rozwiązań, które pozwalają na dostosowanie parametrów pracy do 
indywidualnych potrzeb klienta jednocześnie zapewniając łatwy i przyjazny 
dla użytkownika interfejs.
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Stanowiska pomiarowe naszej produkcji, pracujące w zakładach przemysłowych oraz 
akredytowanych laboratoriach z sukcesami uczestniczą w auditach oraz badaniach 
porównawczych.  Zyskały one szerokie uznanie technologów oraz kadry laboratoryjnej.

REFERENCJE
Współpracujemy z:

• OKK Ostravsko-Karvinske Koksovny, Ostrawa, Czechy
• Trinecke Żelezarny Koksovna Trinec, Trinec, Czechy
• ArcelorMittal „Ostrava”, Ostrawa, Czechy
• ArcelorMittal „Zdzieszowice” , Zdzieszowice, Polska
• Labor-Koks (CLPB) - Dąbrowa Górnicza, Polska
• Koksownia „WAŁBRZYCH” (CLPB), Polska
• Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków, Polska
• Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zabrze,  Polska
• ArcelorMittal „Kraków”, Polska
• Koksownia „Jadwiga” - Zabrze, Polska
• U.S.STEEL Košice, Słowacja 
• Łukasiewicz-ITR - Warszawa, Polska
• ArcelorMittal „Krivoj Rog” , Ukraina
• ArcelorMittal „Anaba” , Algeria
• ArcelorMittal „Galati”, Rumunia
• ISD Dunaferr - Dunaujvaros, Węgry
• Koksownia Częstochowa NOVA, Polska
• ArcelorMittal „Temirtau”, Kazachstan, 
• Corus UK (Tata Steel) - Grangetown, Wielka Brytania
• ArcelorMittal „Zenica, Bośnia i Hercegowina
• GIKIL Lukavac, Bośnia i Hercegowina
• U.S.STEEL Smederevo, Serbia
• OKD, a.s. - Karvina, Czechy
• „Dnieprokoks” - Dniepropietrovsk, Ukraina
• Koksownia „Radlin” (CLPB), Radlin, Polska
• Severstal - Czerepowiec, Rosja
• EVRAZ- Raspadskaja - Mieżdurieczeńsk, Rosja
• EVRAZ - ZSMK, Nowokuźnieck, Rosja
• Erdemir, Ereğli, Turcja

Potwierdzeniem dorobku i osiągnięć Łukasiewicz - ITR są liczne publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, 
monografie, organizowane konferencje oraz kilkaset patentów, co daje Instytutowi czołową lokatę w Polsce. 

Za opracowane urządzenia cieplno-chemiczne Łukasiewicz - ITR regularnie zdobywa nagrody i prestiżowe wyróżnienia na 
krajowych i zagranicznych wystawach oraz konkursach wynalazczych m.in. w Belgii, Francji i innych krajach Europy, Azji i Afryki. 

Do najważniejszych z nich należy:  
• złoty medal w konkursie EUREKA w Walencji,
• złoty medal targów iCAN w Kanadzie,
• złoty medal na TAIPEI INT’L INVENTION SHOW & TECHNOMART w Taipei, 
• złoty medal na Olympics of Inventions organized by the Arab-African Research Association w Tunisie, 
• srebrny medal na International Exhibition of Inventions Concours Lepine w Paryżu, 
• srebrny medal na targach wynalazczości BRUSSELS INNOVA w Brukseli, 
• srebrny medal na International Exhibition of Inventions Concours Lepine w Paryżu, 
• złoty medal na targach wynalazczości BRUSSELS EUREKA w Brukseli.

NAGRODY

Dostawa: 
Gotowość do wysyłki: 16 tygodni od otrzymania zamówienia. 
Dostawa DAP, instalacja, uruchomienie, szkolenie obsługi.

Gwarancja:
2 lata.

Usługi pogwarancyjne:
Zapewniamy serwis pogwarancyjny oraz dostawy

części eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat.

WSTĘPNE WARUNKI REALIZACJI
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Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

www.itr.lukasiewicz.gov.pl

Centrum Technologii Przemysłowych                                                                                                                                                                                           
Grupa Badawcza Elektrotermia                                                                                                                              

mgr inż. Łukasz Grotkowski

Lider Grupy Badawczej Elektrotermia

elektrotermia@itr.lukasiewicz.gov.pl

elektrotermia.itr.lukasiewicz.gov.pl

14 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny | Elektrotermia 15 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny | Elektrotermia



Informacje umieszczone w katalogu nie stanowią oferty handlowej  
w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz -  
Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11  
03-450 Warszawa
+48 668 362 366
elektrotermia@itr.lukasiewicz.gov.pl
elektrotermia.itr.lukasiewicz.gov.pl

Odwiedź nas

PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikowany na zgodność z:
PN-EN ISO 9001:2015-10


