
1. Pracownicy Łukasiewicz – IMN finalistami programu LIDER 

Konkurs w ramach programu LIDER, który organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest 
poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac 
badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów badawczych. 
Istotą programu jest praktyczne zastosowanie wyników badań oraz ich potencjał 
wdrożeniowy. W ramach XI Edycji tego konkursu NCBR zakwalifikowało do finansowania dwa 
projekty naukowców Łukasiewicz – IMN: 

1. mgr inż. Jacek Anyszkiewicz z Zakładu Chemii Analitycznej – projekt pt. "Opracowanie, 
wytworzenie i atestacja nowych matrycowych certyfikowanych materiałów odniesienia dla 
wybranych stopów metali nieżelaznych", który  otrzymał dofinansowanie na kwotę  
1 382 473,06 PLN. 

2. dr inż. Michał Drzazga z Zakładu Hydrometalurgii – projekt pt. „Innowacyjna technologia 
odzysku germanu z odpadów polskiego hutnictwa cynku”, który otrzymał dofinansowanie na 
kwotę 1 500 000 PLN. 

2. Program MNiSW „Doktorat Wdrożeniowy”- 10 doktoratów wdrożeniowych w 2020 roku 
 
Doktoraty wdrożeniowe to szansa dla przedsiębiorców na współpracę z młodymi 
naukowcami,  którzy pomogą im w rozwiązaniu technologicznych problemów, z którym się 
zmagają. Doktorant pracuje zarówno w przedsiębiorstwie, jak i jednostce naukowej. W 2020 
roku w Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych taką szansę otrzymało dziesięciu 
naukowców z następującymi tematami badań: 
 
1. Jarosław Kalabis-  badania nad opracowaniem technologii wytwarzania 

multimetalowych drutów o strukturze multiwłóknistej do zastosowań w spawalnictwie i 
procesach przyrostowych. 

2. Tymon Warski- wpływ dodatków stopowych na właściwości magnetyczne, katalityczne 
oraz strukturę krystaliczną wysokoindukcyjnych materiałów magnetycznie miękkich na 
bazie żelaza. 

3. Justyna Kostrzewa-  badania dotyczące nowych materiałów odniesienia dla materiałów 
krzemowych oraz szybkiej metodyki ich analiz za pomocą spektrometrii XRF. 

4. Karolina Goc – zastosowanie metod sorpcyjnych w technologii odzysku i rozdziału 
metali. 

5. Patrycja Kowalik - zastosowanie dodatków zawierających ciecze jonowe w procesach 
elektrolitycznego wydzielania miedzi. 

6. Kinga Czechowska – badania syntezy termicznej proszku kompozytowego ReB2 + Al2O3 
gwarantującej stabilność chemiczną i właściwą morfologię proszków przeznaczonych do 
procesu natryskiwania powłok, o ulepszonej odporności na zużycie ścierne. 

7. Marcin Maleta – badania nad opracowaniem technologii wytwarzania materiałów 
wsadowych w postaci drutu ze stopów miedzi przeznaczonych do procesu WAAM (Wire 
Arc Additive Manufacturing). 

8. Anna Brudny – Badania nad optymalizacją procesu WAAM do wytwarzania elementów 
z brązów aluminiowych przeznaczonych do pracy w warunkach korozyjnego 
oddziaływania środowiska morskiego. 

9. Kornel Tobiczyk - opracowanie technologii odzysku grafitu i metali z recyklingu baterii 
litowo-jonowych z wykorzystaniem fizyko-chemicznych metod przeróbczych 



10. Krzysztof Remsak - określenie wpływu geometrii na prędkość wypływu materiału przez 
matryce mostkowo-komorowe. 

 
3. Liczne nagrody, w tym „Eureka” Gazety Prawnej (III miejsce) 

 
W 2020 roku Łukasiewicz – IMN otrzymał liczne nagrody za swoje technologiczne 

rozwiązania.  Jedną z nich jest bardzo ceniona w środowisku naukowym nagroda otrzymana 

w konkursie  „EUREKA! Dziennik Gazeta Prawna – Odkrywamy Polskie wynalazki”. Zespół 

autorów z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych otrzymał III miejsce za 

technologię recyklingu odpadów baterii wtórnych litowo-jonowych. Wynalazek, który 

opracowano w Łukasiewicz – IMN jest innowacyjną technologią rozwiązującą ważne 

problemy ekologiczne (zagospodarowanie niebezpiecznego odpadu) poprzez mechaniczno-

termiczne przetwarzanie baterii. Produktami procesu są: tworzywa sztuczne, niklowana stal, 

masa elektrodowa zawierająca między innymi takie pierwiastki jak kobalt, nikiel mangan oraz 

lit oraz mieszanina foli miedziano-aluminiowej. W Polsce żadna firma nie prowadzi 

działalności, która przetwarzałaby baterie wtórne litowo-jonowe celem odzysku materiałów 

składowych. Aktualnie materiał bateryjny jest zbierany i wywożony do innych krajów 

europejskich, gdzie przetwarza się go celem odzysku w szczególności takich pierwiastków jak 

kobalt, nikiel, mangan, miedź i aluminium. W związku z powyższym potencjał 

komercjalizacyjny wynalazku Łukasiewicz – Instytutu Metali Nieżelaznych wydaje się być 

bardzo wysoki. 

Ponadto Łukasiewicz – IMN może pochwalić się następującymi nagrodami otrzymanymi 

w 2020 roku: 

 Złoty Medal oraz TIPPA Special Award za „Technologię wytwarzania 
nanokrystalicznych rdzeni wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości 
energii elektrycznej” (INTARG) 

 Srebrny Medal za „Sposób przerobu odpadów ZSEE poprzez pirolizę 
niskotemperaturową” (INTARG) 

 Dyplom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wysokiej rangi nagrody 
uzyskane w związku z prezentacją wynalazków w 2019 roku na Międzynarodowych 
Targach Wynalazczości (INTARG) 

 Brązowy Medal za „Technologię wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni 
wieloszczelinowych na dławiki filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej” 
(Concours Lepine) 

 Złoty Medal za „Technologię wytwarzania wysokiej jakości sferycznych proszków z 
metali wysokotopliwych” (IWA) 

 Złoty Medal za „Technologię wytwarzania wysokiej jakości sferycznych proszków z 
metali wysokotopliwych” (KIDE) 
 

 


