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Pomysł na sukces
Marcin Rewerenda

Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów 

W czasie gdy plany łączenia 
jednostek badawczo-rozwo-
jowych dojrzewały w ministe-
rialnych gabinetach, w głowie 
doc. dr hab. inż. Natalii Sob-
czak z Instytutu Odlewnictwa 
w Krakowie dojrzewał inny, 
zgoła konkurencyjny pomysł. 
W roku 2008 kierownictwo 
Instytutu Odlewnictwa w Kra-
kowie zaproponowało trzem 
innym jednostkom badaw-
czym i naukowym stworzenie 
nowej, nowoczesnej jakości 
w polskiej nauce wykorzystu-
jąc istniejący potencjał inte-
lektualny i bazę organizacyjną. 
Pomysł polegał na stworzeniu 
konsorcjum naukowo-prze-
mysłowego skupiającego 
Instytut Odlewnictwa w Kra-
kowie, Instytut Metali Nie-
żelaznych – Oddział Metali 
Lekkich w Skawinie, Instytut 
Zaawansowanych Technolo-
gii Wytwarzania w Krakowie 
i Instytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej PAN w Krakowie. 
Konsorcjum nie ma osobowo-
ści prawnej, jest tworem dzia-
łającym na zasadach współ-
pracy, wspólnego wdrażania 
pomysłów i wspólnej realiza-
cji przedsięwzięć badawczych 
i naukowych. Sam pomysł 
– jak przyznaje doc. Natalia 
Sobczak kierownik Centrum 
Badań Wysokotemperatu-
rowych w Instytucie Odlew-
nictwa - nie był autorski. To 
obserwacja życia naukowego 
w Stanach Zjednoczonych 

Doc. dr hab. inż. Natalia Sobczak (koordynator MCITiM) 
przy uniwersalnym zestawie aparaturowym do komplek-
sowych badań właściwości ciekłych metali i stopów 
w wysokich temperaturach

i Japonii była inspiracją do 
utworzenia nowej jednost-
ki. A dlaczego akurat te jed-
nostki zaproszono do grupy? 
Wszystkie cztery instytuty po-
ruszają się w tym samym (lub 
bardzo podobnym) obszarze 
naukowym. Chodziło o to by 
zgromadzić osoby o dużym 
doświadczeniu w określonym 
zakresie tematycznym. Za-
kres ten obejmuje szeroko 
pojęte przetwórstwo metali, 
co można określić hasłem „od 
stopienia metalu do obróbki 
ubytkowej”. W tym, bardzo 
obszernym, haśle mieści się 
zarówno klasyczne odlewnic-
two (przygotowanie stopu), 
metalurgia proszków, fizyka
metali, obróbka plastyczna 
i obróbka skrawaniem. To ob-
szar pokrywający się z tema-

tyką dotychczas opracowywa-
nych projektów naukowych 
w wymienionych instytutach. 
Konsorcjanci doskonale uzu-
pełniają się: jedni silniejsi są w 
zakresie wiedzy teoretycznej 
i badań podstawowych, inni 

w badaniach technologicz-
nych… We wszystkich insty-
tutach laboratoria są akredy-
towane, co też nie jest faktem 
bez znaczenia. Ogółem, we 
wszystkich laboratoriach Cen-
trum naukowcy opracowali 
procedury 123 metod badaw-
czych, które są akredytowane 
przez Polskie Centrum Akre-
dytacji.
Celem powołania konsorcjum 
była m.in. rozbudowa wspól-
nej bazy badawczo-technolo-
gicznej, realizacja przyjętego 
programu badań w zakresie 
przetwórstwa metali i szero-
ko pojętej inżynierii materia-
łowej, stworzenie możliwości 
uzyskania akredytacji na ko-
lejne metody badawcze oraz 
efektywne wykorzystanie 
środków publicznych na ba-
dania poprzez koordynację 
działań i unikanie dublowania 
tematów, aparatury i usług. 

Konsorcjum naukowo-przemysłowe

- grupa jednostek organizacyjnych, w skład 
której wchodzi co najmniej jedna jed-
nostka naukowa oraz co najmniej jeden 
przedsiębiorca, podejmująca na podstawie 
umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące 
badania naukowe, prace rozwojowe lub 
inwestycje służące potrzebom badań nau-
kowych lub prac rozwojowych.

USTAWA z dnia 8 października 2004 r. 
o zasadach finansowania nauki
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Dr inż. Marzanna Książek (kierownik Zespołu Laborato-
riów Badawczych w Instytucie Odlewnictwa) przy tomo-
grafie nanotom

Ząb ludzki: c) przestrzenna 3D rekonstrukcja obiektu 
otrzymana za pomocą oprogramowania na podstawie 
płaskich 2D (a, b) obrazów wykonanych przez naświetla-
nie w tomografie komputerowym

Umowę założycielską podpi-
sano w 2008 roku. Decyzją za-
łożycieli powstało Małopolskie 
Centrum Innowacyjnych Tech-
nologii i Materiałów w Krako-
wie. Koordynatorem projektu 
został Instytut Odlewnictwa, 
a w nim doc. Natalia Sobczak. 
W ciągu kilku następnych mie-
sięcy MCITiM złożyło wnioski 
o doposażenie infrastruktu-
ry badawczej. Oceniono, że 
cała wartość przedsięwzię-

cia wyniesie 50 574 526 zł, 
z tego 38 387 972 zł uzyska-
no z Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka 
na lata 2007-2013, Priorytet 
2 „Infrastruktura sfery B+R”, 
Działanie 2.2 „Wsparcie two-
rzenia wspólnej infrastruktury 
badawczej jednostek nauko-
wych”. Naukowcy skupieni 
w Centrum to specjaliści z wie-
loletnią praktyką, permanent-
nie uzupełniający swoją wie-

1. Opracowanie technologii inżynierii materiałowej, inżynierii po-

wierzchni i bioinżynierii dla potrzeb protez serca;

2. Kompleksowe technologie wytwarzania odlewów części za-

miennych sprzętu wojskowego oraz indywidualnych implantów 

medycznych z zastosowaniem technik szybkiego prototypowa-

nia;

3. Poprawa niezawodności bezołowiowych połączeń lutowanych 

w pakietach elektronicznych (POIG);

4. Badania i rozwój nowoczesnej technologii tworzyw odlewni-

czych odpornych na zmęczenie cieplne (POIG);

5. Określenie mechanizmów fizykochemicznych efektywnej akty-

wacji suspensji nanocząstek w nowoczesnych procesach odlewni-

czych;

6. Opracowanie technologii i uruchomienie ekologicznej produk-

cji ciężkich odlewów ze stopów żelaza z wykorzystaniem modeli 

zgazowywanych;

7. Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania (POIG);

8. Pasywna ochrona obiektów mobilnych (powietrznych i lą-

dowych) przed oddziaływaniem pocisków AP;

9. Zaawansowane materiały lutownicze do zastosowań 

w wysokiej temperaturze (COST MP0602);

10. Określenie wpływu procesu technologicznego na jakość odle-

wów z nadstopów niklu dla potrzeb energetyki, chemii i motory-

zacji (współpraca z USA);

11. Wpływ dodatków stopowych na wysokotemperaturowe wła-

ściwości stopów niklu w stanie ciekłym i ciekło-stałym oraz ich 

oddziaływanie wzajemne z wybranymi tlenkami metali (Polska-

-USA-Włochy);

12. Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez 

wdrożenie zaawansowanych aplikacji informatycznych i moderni-

zację infrastruktury sprzętowo-sieciowej (POIG);

13. Foresight technologii odlewniczych w kontekście Energii do 

2030 r. (POIG);

14. Wpływ własności modelo-wych i formierskich na przebieg pro-

cesu odlewania w metodzie modeli zgazowanych;

15. Aplikacja interaktywnych modeli morfologicznych mikrostruk-

tury we wspomaganiu projektowania nowoczesnych materiałów 

konstrukcyjnych;

16. Synteza oraz określenie parametrów fizykochemicznych inno-

wacyjnych, ekologicznych spoiw wodnych przeznaczonych dla 

odlewnictwa precyzyjnego;

17. Warunki wytwarzania żeliwa o strukturze tiksotropowej meto-

dą chłodzącej płyty pochyłej;

18. Wpływ obróbki cieplnej typu etatyzacji na strukturę 

i właściwości modyfikowanych wapniem stopów CuAlFeMn na

przykładzie stopu CuAl1OFe3Mn2. Identyfikacja faz bogatych

w żelazo, ich morfologia i dystrybucja. Badania eksperymentalne 

i symulacja komputerowa.

Aktualnie naukowcy z MCITiM 
pracują nad kilkunastoma tematami:

a)                         b)                      c)
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Tuleja: a, b, c) płaskie 2D obrazy otrzymane po naświetlaniu w tomografie komputero-
wym; d) przestrzenna rekonstrukcja otrzymana za pomocą oprogramowania kompute-
rowego

Koło zębate: przestrzenny widok z ujawnionymi niecią-
głościami w całej objętości odlewu

dzę na zagranicznych stażach 
i konferencjach. Nie obca jest 
im żadna dziedzina mająca 
choć niewielki obszar wspól-
ny z inżynierią materiałową. 
Tematy badawcze rozwiązy-
wane w Centrum pochodzą 
zarówno z obronności, moto-
ryzacji i lotnictwa, jak i budow-
nictwa czy nanotechnologii. 
Bada się tutaj części zamienne 
do maszyn ale i fizjologiczne
części zamienne jak implanty. 
Sztandarowym zadaniem jest 
udział konsorcjantów w budo-
wie sztucznego serca. W Cen-
trum realizowane są projekty 
badawcze za setki milionów zł.  

Trzeba tutaj dobitnie podkre-
ślić znaczący udział młodej 
kadry w pracach naukowych. 
Znaczenie wdrażania mło-
dych naukowców w aktualne 
prace i zlecanie im coraz bar-
dziej samodzielnych zadań to 
priorytet kierownictwa. „Nie 
można dopuścić do powsta-
nia luki pokoleniowej” – mówi 
doc. Natalia Sobczak.
Bezprecedensowy rozmach, 
z jakim przystąpiono do reali-
zacji zadania, musi robić wra-

żenie nawet na osobach nie 
związanych z tym obszarem 
nauki polskiej. Prace inwesty-
cyjne trwają od III kwartału 

2008, zakończone będą w IV 
kwartale 2011 roku. Oprócz 
zakupu aparatury powstaną 
nowe obiekty, w których za-
kupione urządzenia będą in-
stalowane. 
Instytut Odlewnictwa już 
może się pochwalić nową 
częścią laboratorium, w któ-
rej znajduje się stanowisko do 
badań nieniszczących meto-
dą tomografii komputerowej.
Jest to jedno stanowisko skła-
dające się z 2 gniazd i obydwa 
znajdują sie w zmodernizowa-
nych pomieszczeniach. 
Tomografy komputerowe 
znalazły zastosowanie w inży-
nierii materiałowej, mikrome-
chanice, elektronice, geologii, 
biologii. Służą do tworzenia 
obrazów 3D przedmiotów 

badanych. Możliwa jest wi-
zualizacja wnętrza próbki, co 
pozwala m.in. ocenić jakość 
połączeń spawanych, ciągłość 
materiału odlewów i części 
maszyn. Chlubą i dumą jest 
uniwersalny zestaw aparatu-
rowy do kompleksowych ba-
dań wysokotemperaturowych 
właściwości ciekłych metali 
i stopów. Urządzenie służy do 
określania całego kompleksu 
właściwości oraz wyjaśnienia 
skomplikowanych zjawisk fi-
zykochemicznych zachodzą-
cych w wysokiej temperatu-
rze w układach typu ciekły 
metal/materiał ogniotrwały. 
Urządzenie zostało zbudo-
wane w całości w kraju, na

Dokończenie na str. 40.
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a)                                                           b)

c)                                                           d)


