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Mariusz Blimel: Co wydaje się być 
najważniejszym atutem instytutu?
Dr inż. Barbara Juszczyk: Naszym najwięk-
szym atutem jest doświadczona, wysoko 
wykwalifikowana kadra badawcza ściśle 
współpracująca z przemysłem metali nie-
żelaznych oraz nowoczesne, a w niektórych 
przypadkach nawet unikatowe zaplecze 
badawczo-technologiczne. Badania Łuka-
siewicz - IMN mają charakter kompleksowy 
i realizowane są w pełnej skali od badań 
podstawowych, poprzez przemysłowe do 
badań rozwojowych w ścisłej współpracy 
z zespołami inżynierów z przedsiębiorstw. 
Instytut realizuje także badania we współ-
pracy z zespołami badawczymi wyższych 
uczelni i jednostek PAN oraz innych in-
stytutów badawczych będących obecnie 
w strukturze Sieci Badawczej Łukasiewicz, 
a także z biurami projektowymi. Aktywnie 
uczestniczymy w europejskiej przestrzeni 
badawczej, biorąc udział w wielu międzyna-
rodowych projektach. Jednak najważniejsi 
w tym wszystkim są ludzie, tworzący klimat 
naszej organizacji, co wyraża się w misji Łu-
kasiewicza:  Kreatywni ludzie, którzy z pasją 
tworzą innowacyjne rozwiązania dla roz-
woju polskiej gospodarki.

M.B.: W ubiegłym roku minęło  
70 lat działalności Łukasiewicz 
- Instytutu Metali Nieżelaznych, 
podsumowując ten okres  czasu 
proszę  powiedzieć o  sukcesach 
i osiągnięciach instytutu.
B.J.: Do sukcesów  w działalności naszego 
Instytutu w minionym czasie należało m.in.:
– opracowanie technologii wzbogacania rud 

miedzi ze złóż odkrytych w Monoklinie Przed-
sudeckiej, w wyniku których wybudowano 
trzy zakłady wzbogacania rud miedzi w Lubi-
nie, Polkowicach i Rudnej,

– opracowanie technologii flotacji rud cynko-
wo-ołowiowych z kopalni Olkusz – Pomorza-
ny oraz ZG Trzebionka,

– opracowanie innowacyjnej technologii odzy-
sku cynku i ołowiu z odpadów flotacyjnych 
zgormadzonych w ZGH Bolesław,

Innowacyjne osiagnięcia Sieć Badawcza  
Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych 

Rozmowa z dr inż. Barbarą Juszczyk, dyrektor Sieć Badawcza 
Łukasiewicz - Instytutu Metali Nieżelaznych

– opracowanie i wdrożenie w KGHM Polska 
Miedź nowej konstrukcji hydrocyklonu,

– opracowanie i wdrożenie w ZGH Bolesław 
technologii odzysku cynku w procesie prze-
wałowym,

– wdrożenie technologii jednoczesnej pro-
dukcji cynku i ołowiu w piecu szybowym wg 
technologii ISP w HC Miasteczko Śląskie wraz 
z metodą rafinacji ołowiu,

– opracowanie technologii i uruchomienie 
dwóch nowych rafinerii ołowiu w Zakładach 
Orzeł Biały i HM Legnica,

– opracowanie i uruchomienie pierwszej 
w świecie technologii przetopu koncentratów 
miedzi w piecu zawiesinowym do miedzi bli-
ster wraz z procesem odmiedziowania żużla 
w piecu elektrycznym oraz przygotowanie 
założeń do budowy drugiej instalacji pieca za-
wiesinowego w HM Głogów II (2016),

– opracowanie technologii i uruchomienie in-

stalacji recyklingu akumulatorów kwasowo – 
ołowiowych w hucie Orzeł Biały,

– opracowanie technologii i wdrożenie dwóch 
instalacji odsiarczania gazów metalurgicznych 
w HC Miasteczko Śląskie i ZGH Bolesław, 

– opracowanie technologii i uruchomienie pro-
dukcji rur kondensatorowych z nowego mo-
siądzu aluminiowego w WM Dziedzice,

– optymalizacja technologii w Hucie Metali Nie-
żelaznych „Szopienice”, WM „Dziedzice”, Huty 
„Będzin”, 

– opracowanie technologii wytwarzania szero-
koformatowych polerowanych blach miedzia-
nych, oraz taśm niklowych w WM „Łabędy”,

– opracowanie i wdrożenie optymalnej do wa-
runków WM „Łabędy” technologii produkcji 
pasów i blach ze stopów srebra w aspekcie 
wymagań eksportowych,

– opracowanie i wdrożenie w Hucie Metali Nie-
żelaznych Szopienice S.A. technologii wytwa-
rzania typoszeregu taśm z miedzi fosforowej 
i wybranych gatunków mosiądzów, 

– wdrożenie technologii produkcji rur miedzia-
nych instalacyjnych z zastosowaniem walco-
wania pielgrzymowego, w HUTMEN S.A., 

– uruchomienie produkcji siatek katalitycznych 
i katalityczno – wychwytujących do procesu 
utleniania amoniaku w instalacjach kwasu 
azotowego w Mennica Państwowa S.A. (1995),

– opracowanie technologii wytwarzania inno-
wacyjnych stopów cynku do cynkowania za-
nurzeniowego, w ZGH BOLESŁAW S.A.,

– uruchomienie w Hucie Aluminium Konin S.A.  
technologii produkcji cienkich wyrobów wal-
cowanych do zastosowania w motoryzacji 
i opakowaniach,

– opracowanie i wdrożenie w Hucie Aluminium 
Konin S.A.  technologii produkcji blach i taśm 
ze stopów aluminium Serii 3000, 5000 i 8000 
oraz aluminium niestopowego,

– opracowanie i wdrożenie do produkcji Baterii 
Termicznej BTR-03 do zestawów rakiet prze-
ciwlotniczych GROM oraz BTR-06 i BTR-07 do 
zestawów Piorun, których odbiorcą były Za-
kłady Zbrojeniowe Mesko,

– modernizacja technologii i uruchomienie 
produkcji baterii w układzie cynk - powietrze 
z elektrolitem solnym bez rtęci dla CENTRA S.A,

– opracowanie Baterii Termicznej BTR-10 do 
amunicji precyzyjnego rażenia APR-120 
przeznaczonej dla samobieżnego moździerza 
RAK dla Zakładów Zbrojeniowych MESKO. 
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Centrum Przeróbki 
Surowców 
Mineralnych 
Dyrektor Centrum 
mgr inż. Łukasz Skrzypiec 

Nasze sukcesy: 
– Modernizacja układów klasyfikacji w KGHM 

Polska Miedź w oparciu o hydrocyklony pro-
dukcji Łukasiewicz - IMN i ZAM Kęty

– Opracowanie technologii produkcji koncen-
tratów o podwyższonej zawartości Ag ze 
szlamów z elektrolizy w Zakładach Górni-
czo-Hutniczych Bolesław

– Opracowanie technologii i uruchomienie 
produkcji wtórnego przerobu odpadów 
poflotacyjnych w Zakładach Górniczo-Hut-
niczych Bolesław

Laboratoryjna Instalacja Pilotowa

Centrum Hydro-
elektrometalurgii 
 
Dyrektor Centrum 
dr hab. inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda

Nasze sukcesy: 
– Opracowanie wiodących hydrometalurgicz-

nych technologii renowych dla przemysłu 
miedziowego m.in. dla KGHM Polska Miedź, 
INNOVATOR, Syntal Chemicals 

– Pionierskie badania odzysku germanu w Pol-
sce m.in. dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, 
ZGH Bolesław 

– Odzysk strategicznych metali z odpadów 
w postaci związków wysokiej czystości m.in. 
dla ZGH Bolesław, Elemental 

– Rozwój technologii hydrometalurgicznych 
w ramach realizowanych projektów europej-
skich dla Boliden, Atlantic Copper 

– Opracowywanie technologii umożliwiających 
zwiększenie udziału surowców wtórnych przy 
produkcji Zn elektrolitycznego m.in. dla Huty 
Cynku Miasteczko Śląskie, ZGH Bolesław 

Widok hali wanien w ZGH „Bolesław” S.A. wybudowanej 
w ramach projektu Demonstrator

Centrum Hutnictwa 
Dyrektor Centrum 
mgr inż. Grzegorz Krawiec 

Nasze sukcesy: 
– Modernizacja procesów pirometalurgicz-

nych w KGHM Polska Miedź - opracowanie 
i wdrożenie technologii odmiedziowania 
i przerobu żużla konwertorowego jako pro-
duktu ołowionośnego, produkcji kruszywa  
z żużla odpadowego poprzez kontrolowane 
studzenie, prażenia koncentratów miedzio-
wych, stworzenie założeń konstrukcyjnych 
pieca elektrycznego oraz zastosowanie su-
szarni parowej do suszenia koncentratów 

– Realizacja projektu KIC Raw Materials „Walo-
ryzacja żużli w celu odzysku metali i produk-
cji surowców mineralnych / Slag valorisation 
for multi metal recovery and mineral resour-
ce production” (SlagVal) 

– Opracowanie energooszczędnej technolo-
gii wytwarzania bieli cynkowej - wdrożonej 
w Zakładach Metalurgicznych Silesia, Od-
dział Huty Oława w Będzinie 

Nowa technologia produkcji bieli cynkowej 
(projekt GEKON)

To tylko wybrane przykłady praktycznych za-
stosowań opracowanych przez Instytut.

M.B.: Dla ilu klientów pracuje 
instytut i ilu ma pracowników? 
B.J.: Jeśli chcielibyśmy zobrazować nasz Insty-
tut w liczbach to jest to ponad 500 pracow-
ników, 140 mln przychodów rocznie, w tym 
ponad 20 mln pochodzi z komercjalizacji, 
realizacja ponad 300 projektów rocznie, 50 
prac i ekspertyz badawczych realizowanych 
w ciągu roku na bezpośrednie zlecenie pod-
miotów gospodarczych, ponad 5000 klien-
tów i partnerów biznesowych, 10 Centrów 
badawczych, 23 laboratoria B+R, 5 Działów 
o charakterze komercyjno-produkcyjnym, 
ponad 300 pozycji aparatury badawczo-
-technologicznej. 

M.B.: Na czym skupi się działalność 
Łukasiewicz – Instytutu Metali 
Nieżelaznych w najbliższych latach?

B.J.: Działalność naszego Instytutu będzie 
koncertować się na czterech podstawo-
wych kierunkach spójnych z kierunkami 
Sieci, jakimi są: zielona, niskoemisyjna 
gospodarka,  inteligentna i czysta mobil-
ność, zdrowie oraz transformacja cyfrowa. 
Do obszaru naszych kompetencji, które 
będziemy rozwijać należą również obron-
ność i bezpieczeństwo. W obszarze pierw-
szym, jak to już nakreśliłam, mamy chyba 
największe osiągnięcia i będziemy starać 
się je zwiększać przy równoczesnym in-
tensywnym rozwoju pozostałych. Będą 
to efektywne i bezpieczne dla środowi-
ska technologie wytwarzania obejmujące 
wzbogacanie surowców mineralnych pier-
wotnych i wtórnych, recykling odpadów, 
technologie redukcji emisji zanieczysz-
czeń, technologie dla gospodarki o obiegu 
zamkniętym, a także rozwijane bardzo in-
tensywnie w ostatnim czasie technologie 
przyrostowe – druk 3D. 

Prowadzone będą prace nad technologiami 
wytwarzania innowacyjnych materiałów 
nowej generacji, do których należą:
–  nowe materiały i technologie dla energo-

elektroniki, energetyki, transportu i medy-
cyny,

–  nanokompozyty magnetycznie miękkie dla 
wysokoczęstotliwościowego przetwarzania 
dużych mocy,

–  materiały amorficzne i nanokrystaliczne, 
–  proszki metaliczne otrzymywane metodą 

rozpylania plazmowego itp.
Coraz częściej realizujemy również bada-
nia materiałowe w obszarze zdrowia, opra-
cowując nowe powłoki o działaniu prze-
ciwdrobnoustrojowym, a także materiały 
kompozytowe wykorzystywane do rekon-
strukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek 
w obszarze twarzoczaszki.

Dziękuję bardzo za rozmowę 
i życzę osiągnięć i sukcesów.
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Centrum Chemii 
Analitycznej 
 

Dyrektor Centrum 
dr inż. Tadeusz Gorewoda, MBA

Nasze sukcesy: 
– Rozwój działalności związanej z opracowa-

niem nowych certyfikowanych materiałów 
odniesienia – uzyskanie akredytacji Pol-
skiego Centrum Akredytacji na zgodność 
z normą ISO 17034 i realizacja nowych pro-
jektów badawczych 

Dyrektor Centrum 
dr inż. Joanna Kulasa

Nasze sukcesy: 
– Kompleksowa działalność w zakresie pro-

jektowania nowych materiałów i wyrobów 
oraz badań, w tym: technologii topienia 
i rafinacji, procesów odlewania i przeróbki 
plastycznej, technologii druku 3D - WAAM, 
wysokotemperaturowego prasowania izo-
statycznego HIP oraz wytwarzania kompo-
zytów metodami ciekłofazowymi 

Centrum 
Zaawansowanych 
Technologii 
Materiałowych 

Śruba okrętowa w technologii 3 DMP

– Rozwój technologii druku 3D - WAAM w ra-
mach projektu „Wysokowydajna technolo-
gia druku 3D z zastosowaniem wsadu w po-
staci drutu na bazie Cu / Material-efficient 
Cu wire-based 3D printing technology” 
(3DMPWire) 

– Realizacja 7 projektów w ramach Strategicz-
nego Programu Badań Naukowych i Prac 
Rozwojowych „Nowoczesne Technologie 
Materiałowe”  TECHMATSTRATEG 

– Ekspertyzy materiałoznawcze wyrobów 
z metali nieżelaznych 

Dyrektor Centrum 
dr hab. Aleksandra Kolano- Burian

Nasze sukcesy: 
– Opracowanie wysokowydajnej technologii 

wytwarzania taśm szybkoschładzanych oraz 
wieloszczelinowych rdzeni magnetycznie 
miękkich z wykorzystaniem zaprojektowanej 
według własnej koncepcji linii pilotażowej za-
instalowanej w Łukasiewicz – IMN 

– Opracowanie technologii wytwarzania sto-
janów amorficznych do silników wirowej 
pompy wspomagającej pracę serca - nagroda 
w konkursie „EUREKA – Odkrywamy Polskie 
Wynalazki” 

– Rozbudowana współpraca z krajowymi i za-
granicznymi jednostkami naukowymi oraz 
przedsiębiorstwami 

Centrum Materiałów 
Funkcjonalnych

Dyrektor Centrum 
dr hab. Adriana Wrona 

Nasze sukcesy: 
– Rozwój nowych materiałów proszkowych 

przeznaczonych do technologii przyrosto-
wych we współpracy z krajowymi i zagra-
nicznymi przedsiębiorstwami 

– Nowe powłoki o właściwościach przeciw-
drobnoustrojowych rozwijane w ramach 
projektów krajowych i europejskich 

– Unikatowa w skali europejskiej aparatura 
technologiczna i zespół gotowy na nowe 
odkrycia

Centrum Materiałów 
Proszkowych 
i Kompozytowych

Atomizer plazmowy

Pięć CRM-ów projektu REFROHS – matryce cynkowa,  
miedziowa, żelazowa, cynowa i glinowa

Centrum Ochrony 
Środowiska 
 

Dyrektor Centrum 
dr inż. Jan Mrozowski 

Nasze sukcesy: 
– Opracowanie i wdrożenie technologii odo-

dorowania gazów technologicznych w Hu-
cie Cynku Miasteczko Śląskie 

– Realizacja projektu „Nowy innowacyjny spo-
sób zagospodarowania strumienia siarki 
z procesów technologicznych KGHM Polska 
Miedź” (Barbotaż) 

– Opracowanie i wdrożenie technologii usu-
wania fluorków z elektrolitu neutralnego 
w ZGH Bolesław 

Stanowisko badawcze aeratora dla odsiarczania gazów 
odlotowych i produkcji gipsu

– Realizacja projektu europejskiego „Górnic-
two miejskie nowej generacji - automa-
tyczny demontaż, rozdział i odzysk cennych 
materiałów z urządzeń elektronicznych / 
Automated disassembly, separation and re-
covery of valuable materials from electronic 
equipment” (ADIR) 

– Rozwój usług i prac badawczych dla spółek 
grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź w za-
kresie analiz złomów i metali szlachetnych 
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Model do prezentacji wirowej pompy wspomagania serca

Centrum Metali 
Lekkich
 
Dyrektor Centrum
dr inż. Bartłomiej Płonka 

Nasze sukcesy: 
– Unikatowe możliwości wytwarzania w skali 

półprzemysłowej stopów aluminium i ma-
gnezu, ich przeróbki plastycznej ze szczegól-
nym uwzględnieniem procesów wyciskania 

– Wytwarzanie szerokiego asortymentu po-
włok dekoracyjno-ochronnych (anodowe 
powłoki tlenkowe) 

– Prowadzenie kompleksowych badań meta-
loznawczych w akredytowanym laborato-
rium 

Dyfraktometr rentgenowski BRUKER 8D ADVANCE

– Doskonała kadra oraz zaplecze badawczo-
technologiczne unikalne w skali kraju

– Realizacja projektu w zakresie Bezpieczeństwa 
i Obronności „Dodatkowe modularne opan-
cerzenie kołowych transporterów opancerzo-
nych i platform gąsienicowych” 

– Realizacja projektu „Zastąpienie krytycznych 
surowców w stopach aluminium przezna-
czonych na pojazdy elektryczne / Substitu-
tion of critical raw materials on aluminium 
alloys for electric vehicles” (SALEMA) 

Centrum 
Chemicznych 
Źródeł Prądu 
 
Dyrektor Centrum 
dr hab. inż. Mariusz Walkowiak, MBA 

Nasze sukcesy: 
– Opracowanie rozwiązań z zakresu stacjonar-

nych magazynów energii jako buforowych 
źródeł zasilania zintegrowanych z odnawial-
nymi źródłami energii dla zastosowań cywil-
nych i wojskowych 

– Zaprojektowanie nowych baterii rezerwo-
wych (termicznych), wchodzących w skład 
portfolio wyrobów specjalnych Łukasiewicz 
– IMN dla potrzeb obronności RP 

– Prace badawcze z zakresu materiałów dla 
chemicznych źródeł prądu, recyklingu ba-
terii oraz ekspertyzy wdrożeniowe i rynko-
we, wykonane na zlecenie spółek skarbu 

Rodzina baterii termicznych

państwa (Grupa Azoty, KGHM Polska Miedź) 
oraz Ministerstw 

– Zainicjowanie w Polsce badań nad ogniwem 
litowo-siarkowym, projekt ORIOLIS laure-
atem Programu Akcelerator Łukasiewicza, 
wszczęcie procedury komercjalizacji wyni-
ków badań w formie powołania spółki 

Łukasiewicz – IMN 
Oddział w Legnicy
Dyrektor: mgr inż. Arkadiusz Szpakowski

Instalacja do prażenia tlenku miedzi

Badania i komercjalizacja:

W latach 2017-2021:
– 250 artykułów naukowych indeksowanych 

w bazie Scopus i Web of Science oraz pozosta-
łych publikacji popularnonaukowych

– 33 nagrody i wyróżnienia w konkursach i wysta-
wach branżowych

– 108 mln zł przychodów z komercjalizacji wyni-
ków badań

– 157 patentów krajowych i europejskich w mocy, 
12 znaków towarowych

– budowa i rozwój linii pilotażowych do proce-
sów piroi hydrometalurgicznych, przetwórstwa 
metali i stopów oraz chemicznych źródeł prądu

Nasze sukcesy:
– Opracowanie i wdrożenie technologii przero-

bu zużytych katalizatorów i odzysku wolframu, 
molibdenu, wanadu, niklu, miedzi i cynku

– Realizacja projektów: „Proekologiczna techno-
logia witryfikacji żużla", „Technologia odzysku 
molibdenu oraz metali towarzyszących ze zu-
żytych katalizatorów molibdenowych"

– Opracowanie technologii produkcji octanu 
miedzi i jej wdrożenie

– Opracowanie technologii produkcji materiału 
ściernego do technologii cięcia strumieniowe-
go w osłonie wodnej water jet

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych dr Wojciech Burian 
Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Operacyjnych mgr Zbigniew Potem
Dyrektor Centrum Metalurgii dr inż. Tadeusz Gorewoda, MBA
Dyrektor Centrum Przetwórstwa i Inżynierii Materiałowej dr inż. Wojciech Głuchowski

Dyrektor Oddziału w Skawinie dr inż. Andrzej Kłyszewski
Dyrektor Oddziału w Poznaniu prof. dr hab. inż. Grzegorz Lota  
Dyrektor Oddziału w Legnicy mgr inż. Arkadiusz Szpakowski
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