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19 ma ja In sty tut Me ta li Nie -
że la znych w Gli wi cach ob cho -
dził 65-le cie dzia łal no ści.
Świę to od bi ło się echem
na kra jo wym fo rum śro do wi -
ska in ży nier skie go. O ran dze
wy da rze nia i zna cze niu ju bi -
la ta niech mó wi pa tro nat wi -
ce pre mie ra Ma te usza Mo ra -
wiec kie go oraz czo ło wych
przed się biorstw prze my słu
cięż kie go. 

Za spra wą IMN Gli wi ce za pra co wa -
ły na mia no sto li cy pol skie go prze my -
słu me ta lur gicz ne go. In sty tut jest wio -
dą cym ośrod kiem my śli tech nicz nej
w kra ju, jed nym z naj lep szych cen trów
na uko wo -wdro że nio wych w swo jej
dzie dzi nie na świe cie. Ju bi le usz je go
po wsta nia stał się świę tem ca łej bran -
ży. W aka de mii rocz ni co wej uczest ni -
czy li przed sta wi cie le licz nych in sty tu -
tów i ośrod ków ba daw czych, izb go spo -
dar czych, uczel ni tech nicz nych oraz za -
kła dów prze twór stwa me ta li. 

Na wi dow ni ki na Amok wśród wy -
jąt ko wych go ści tej wy jąt ko wej uro czy -
sto ści za sie dli m.in. Sta ni sław Kot – dy -
rek tor na czel ny ds. Me ta lur gii KGHM,
Mi ro sław In dy ka – pre zes Hu ty Cyn -
ku Mia stecz ko Ślą skie, Mał go rza ta
Iwa nej ko – pre zes Im pe xme tal SA, Ar -
ka diusz Mę żyk – rek tor Po li tech ni ki
Ślą skiej, An drzej Ka ra siń ski – se kre tarz
Mia sta Gli wi ce. 

„Że la zne” wczo raj…
Ośro dek w Gli wi cach zo stał utwo -

rzo ny w 1952 ro ku ja ko cen tral na jed -
nost ka ba daw cza prze my słu me ta li nie -
że la znych, z my ślą o po trze bach i in -
nych branż. Po wstał, na mo cy za rzą dze -
nia Mi ni ster stwa Hut nic twa z 28 li sto -
pa da 1951 r., na ba zie trzech za kła dów
na uko wo -ba daw czych oraz dwóch la -
bo ra to riów. W póź niej szych la tach
przy łą czo no do nie go ko lej ne jed nost -
ki, m.in. Cen tral ne La bo ra to rium Aku -
mu la to rów i Ogniw w Po zna niu. 

Naj waż niej szy do ro bek pierw szych
lat dzia łal no ści two rzą pro jek ty zwią -
za ne ze wzbo ga ca niem rud mie dzi, cyn -
ku i oło wiu. Wy ni ki ba dań In sty tu tu le -
gły u pod staw bu do wy no wo cze snych
za kła dów prze rób ki rud mie dzi, któ re
i obec nie, dzię ki cią głe mu pro ce so wi
mo der ni za cji tech no lo gii i urzą dzeń,
pod wzglę dem in no wa cyj no ści na le żą
do świa to wej czo łów ki.

In sty tut jest rów nież twór cą tech no -
lo gii dla bu do wa ne go od pod staw hut -
nic twa mie dzi, a współ cze śnie do -
staw cą prze ło mo wych roz wią zań w za -
kre sie me ta lur gicz nych pro ce sów otrzy -
my wa nia i rafinacji mie dzi.

…zło te ju tro 
Cha rak ter ośrod ka B+R In sty tut za -

cho wał do dziś. Swo ją pod sta wo wą
dzia łal ność kon cen tru je na roz wią za -
niach prze wi dzia nych do bez po śred nie -
go za sto so wa nia w go spo dar ce. 

Dzi siej szy IMN to in no wa cyj ny, li -
czą cy po nad 500 pra cow ni ków, ośro -
dek na uko wo -ba daw czy prze my słu
me ta li nie że la znych, któ ry sta no wi
wio dą cą ga łąź pol skiej go spo dar ki.
Po cho dzą ce stąd tech no lo gie wy ko rzy -
sty wa ne są w opty ma li za cji pro ce sów
pro duk cji oraz ogra ni cze nia ich wpły -
wu na śro do wi sko na tu ral ne, a roz wią -
za nia w tych ob sza rach sku tecz nie
kon ku ru ją ze świa to wy mi osią gnię -
cia mi. 

W za kre sie ba dań In sty tut sku pia się
na ob ni ża niu kosz tów pro duk cji, roz -

sze rze niu asor ty men tu pro duk to we go,
po pra wie ja ko ści, udo sko na la niu tech -
no lo gii, ochro nie śro do wi ska, roz wo -
ju prze twór stwa me ta li, no wo cze snej in -
ży nie rii ma te ria ło wej oraz wy twa rza -
niu no wych sto pów i kom po zy tów
me ta licz nych.

IMN jest współ au to rem roz wią zań
kon struk cyj nych no wo cze snych ma -
szyn flo ta cyj nych ty pu IZ, któ re znaj -
du ją za sto so wa nie w gór nic twie, prze -
my śle me ta lur gicz nym oraz ener ge ty -
ce. Naj now szym osią gnię ciem w dzie -
dzi nie prze rób ki su row ców mi ne ral nych
jest, opra co wa ny wspól nie z ZUP
ZAM Kę ty, hy dro cy klon no wej ge ne -
ra cji (urzą dze nie do za gęsz cza nia i kla -
sy fi ka cji ru dy w pro ce sie jej flo ta cji).
Roz wią za nie to otrzy ma ło w ubie -
głym ro ku pre sti żo wą na gro dę: zło ty
me dal na Tar gach Po znań skich ITM
Pol ska – In no wa cje, Tech no lo gie, Ma -
szy ny. 

Przy kła dem uni kal ne go roz wią za nia
jest uru cho mio na w 2016 ro ku w Hu -
cie Mie dzi Gło gów no wa in sta la cja pie -
ca za wie si no we go, któ ra za stą pi ła do -

tych czas sto so wa ne pie ce szy bo we. 
Do in no wa cyj nych roz wią zań w za -

kre sie ochro ny śro do wi ska na le żą tech -
no lo gia oczysz cza nia ście ków z pro duk -
cji sre bra w HM Gło gów czy no wa tor -
ska tech no lo gia usu wa nia odo rów z ga -
zów po wsta łych w pro ce sie spie ka nia,
co po zwa la zmniej szyć uciąż li wość
za pa cho wą in sta la cji prze my sło wych.

Tak wy ta pia się suk ces
IMN na le ży do oj ców za ło ży cie li

bran ży me ta lur gicz nej w po wo jen nej
Pol sce. Przez dzie się cio le cia wpły wał
na jej roz wój, po stęp tech no lo gicz ny,
no wo cze sność. 

Chlu bą In sty tu tu jest je go wy po sa -
że nie. Ośro dek dys po nu je no wo cze sną
apa ra tu rą na uko wo -ba daw czą i in sta la -
cja mi pi lo to wy mi. Pro wa dzi ba da nia
w czter na stu za kła dach w peł nym cy -
klu, w szcze gól no ści w za kre sie mie -
dzi, alu mi nium, oło wiu, sre bra i cyn ku. 

Naj więk szym ka pi ta łem IMN by li
i są lu dzie. In sty tut po sia da ka te go rię
A w kla sy fi ka cji Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go. Za trud nia wy -
bit nych na ukow ców. Bi lans 65 lat to ty -
sią ce prac ba daw czo -roz wo jo wych
i wdro że nio wych, bli sko 1000 pa ten tów,

kil ka set wdro żo nych pro duk tów i tech -
no lo gii dla prze my słu. Po sia da im po -
nu ją cy do ro bek w za kre sie pu bli ka cji.
Pra cow ni cy na uko wi In sty tu tu są au to -
ra mi po nad 5 ty się cy ar ty ku łów i re fe -
ra tów w pol skich oraz za gra nicz nych re -
no mo wa nych cza so pi smach na uko -
wych. 

In sty tut Me ta li Nie że la znych jest
lau re atem wie lu na gród. Do naj bar dziej
pre sti żo wych na le żą na gro dy pań stwo -
we za wy bit ne osią gnię cia w dzie dzi -
nie na uki i tech ni ki, ty tuł Li de ra Pol skiej
Eko lo gii Mi ni stra Śro do wi ska oraz
me da le z za gra nicz nych i pol skich tar -
gów wy na laz czo ści.

Od sa me go po cząt ku bar dzo waż -
nym ele men tem dzia łal no ści ośrod ka
jest też or ga ni zo wa nie kra jo wych i mię -
dzy na ro do wych kon fe ren cji na uko -
wych i bran żo wych, któ re gro ma dzą
wy bit nych na ukow ców i spe cja li stów
z ca łe go świa ta.

IMN po sia da sze ro kie, owoc ne kon -
tak ty z przed się bior stwa mi me ta li nie -
że la znych oraz pro wa dzi ak tyw ną
współ pra cę mię dzy na ro do wą, zwłasz -
cza w ra mach Pro gra mów Ra mo wych
Unii Eu ro pej skiej. 

65 lat w służbie nauki i przemysłu.   

Żelazny jubileusz Instytutu Metali Nieżelaznych 

Na im pre zie uro dzi no wej nie mo gło za brak nąć wy pró bo wa nych przy ja ciół. Ho no ro we sta tu et ki IMN otrzy -
ma li przed sta wi cie le firm in sty tu cji, z któ ry mi IMN współ pra cu je na co dzień. Wrę czo no rów nież na gro -
dy dla au to rów naj lep szych prac ba daw czych i pro duk tów wdro że nio wych. 

IMN to „wiel ki skarb ak ty wów pol skiej na uki i pol skie go prze my słu”, jak pod kre śla li go ście. Ju bi le usz był
więc świę tem ca łej bran ży, a do dat ko wą oka zją – Dzień Hut ni ka. 

Dy rek tor prof. Zbi gniew Śmie szek, któ ry z prze rwą kie ru je In sty tu tem od po nad 40
lat, przy po mniał naj więk sze do ko na nia ju bi la ta. 65 lat hi sto rii IMN to 65 lat hi sto -
rii pol skiej go spo dar ki. Ośro dek kładł pod wa li ny pod prze mysł me ta li nie że la znych
w la tach 50., miał wpływ na je go dy na micz ny roz wój w la tach 60., win do wał go,
za spra wą prze ło mo wych roz wią zań, na ko lej ne szcze ble no wo cze sno ści. Na prze -
strze ni tych lat do ro bił się wie lu szkół o świa to wym po zio mie. To IMN pro wa dził
pre kur sor skie pro jek ty w dzie dzi nie ochro ny śro do wi ska, pra cu jąc m.in. nad ogra -
ni cze niem za nie czysz cze nia ga zów i ście ków. Pio nier skie ba da nia po dej mo wa no w ra -
mach szko ły me ta lur gii, prze twór stwa me ta li, me ta li lek kich, che mii ana li tycz nej. 

Prof. Jó zef Za sa dziń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Na uko wej In sty tu tu: – Me ta lur gia, in -
ży nie ria ma te ria ło wa by ły i są na szym skar bem na ro do wym. Pol ska ma zna czą cą
po zy cję w pro duk cji i prze twór stwie mie dzi, cyn ku i oło wiu, a IMN ma istot ny wpływ
na tę po zy cję. Bo przy szłość go spo dar ki to tech no lo gie zwią za ne z prze my słem me -
ta li nie że la znych. 
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