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Prof. Zbigniew Śmieszek 
wita uczestników spotkania.

Dyrektor huty Ryszard Jaśkowski
 o historii zakładu. Dyrektor Piotr Kwapisiński.

Dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz-IMN 
dr inż. Barbara Juszczyk.

Wiceprezes KGHM Radosław Stach 
otwiera obrady.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laureaci nagród Stowarzyszenia z wręczającymi.

Dyrektor Leszek Garycki złożył w imieniu
branży metali nieżelaznych i KGHM

podziękowanie i życzenia  
z  okazji jubileuszowej 200 konferencji

 na ręce prezesa Stowarzyszenia prof. Zbigniewa Śmieszka,  
honorowego prezesa dr inż. Józefa Zbigniewa Szymańskiego  

i dyrektor biura Marii Grzesik.

Najlepsze absolwentki 
Wydziału Metali Nieżelaznych AGH 

Julia Kielich i Kinga Wrona
 z wręczającymi nagrody: prezesami Stowarzyszenia 

prof. Zbigniewem Śmieszkiem, Józefem Zb. Szymańskim, 
prezesem Dariuszem Kubiakiem, 

dyrektor IMN dr inż Barbarą Juszczyk.

Sytuacja przetwórstwa miedzi w na-
szym kraju – mówił prof. Zbigniew 
Śmieszek wymaga szerokiej i do-
głębnej oceny z uwzględnieniem roli 
takich zakładów jak Hutmen Wro-
cław, Walcownia Metali „Dziedzice” 
czy Walcownia Metali Nieżelaznych 
„Łabędy”. Podczas kwietniowej kon-
ferencji w Krakowie poświęconej 
przetwórstwu metali zwrócono uwa-
gę na większy rozwój przetwórstwa 
aluminium jak miedzi. Choć nie 
mamy zasobów surowcowych tego 
metalu. Tymczasem narastają nowe 
zastosowania miedzi, w tym szcze-
gólnie związane z elektromobilnością 
– pojazdami elektrycznymi i nowymi 
źródłami prądu – fotowoltaiką i elek-
trowniami wiatrowymi. Należy przy 
tym podkreślić wysoki stopień kon-
kurencyjności w zakresie przetwór-
stwa miedzi, uwzględniając działania 
światowych grup koncernowych jak 
KME, Mitsubishi i innych. Jakie są 
możliwe scenariusze rozwoju całego 
przetwórstwa miedzi w naszym kra-
ju, w tym wymienionych zakładów? 
Warto się nad tym zastanowić. Przed 
nami długa i niełatwa droga, aby osią-
gnąć wysoki poziom technologiczny, 
produktowy, pełną konkurencyjność 
z uzyskaniem dobrych wyników eko-
nomicznych – mówił prezes SITMN.

Polska gospodarka nie wykorzy-
stała możliwości jakie stworzyło po-
wstanie i rozwój Polskiej Miedzi. 
Stąd niskie zużycie miedzi na głowę 
mieszkańca rzędu 4-5 kg, gdy w Chi-
nach wynosi ono 7 kg, a w Europie 
Zachodniej nawet kilkanaście. Ocena 
tego stanu rzeczy wymaga głębokiej 
analizy i może najwyższy czas, aby 
taką analizę wykonać.

Inna sytuacja jest samej Huty Mie-
dzi Cedynia, w której produkcja wal-
cówki i drutów stanowi tworzenie war-
tości dodanej i nowych miejsc pracy, 
także w innych zakładach w naszym 
kraju. Zwłaszcza w przemyśle kablo-
wym, który rozwinął się w znaczącym 
stopniu. Trzeba podkreślić, że jakość 
walcówki i drutów jest światowej kla-
sy, co świadczy o wysokiej jakości ka-
tod z Hut Miedzi Głogów i Legnica, 
dobrej technologii produkcji tych wy-
robów oraz wysokich kwalifikacjach 
pracowników. Na uwagę zasługuje 
bliska współpraca huty z ośrodkami 
naukowymi: Instytutem Metali Nie-
żelaznych w Gliwicach i Wydziałem 
Metali Nieżelaznych Akademii Gór-
niczo-Hutniczej w Krakowie w poszu-
kiwaniu nowych technologii i produk-
tów – mówił prezes

Prof. Zbigniew Śmieszek zwracając 
się do kierownictwa Huty Miedzi Ce-
dynia dyrektora naczelnego Ryszar-
da Jaśkowskiego, dyrektorów Piotra 

Kwapisińskiego i Bogdana Droździa-
ka oraz przedstawicieli kadry inży-
nieryjno-technicznej uczestniczących 
w konferencji złożył załodze jubi-
latki najlepsze gratulacje i życzenia 
dalszego rozwoju zakładu, realiza-
cji przedsięwzięć, które umacniają 
jej pozycję jako czołowego zakładu 
przetwórstwa miedzi w skali świato-
wej. Wyraził zadowolenie z faktu, że 
konferencja związana z jubileuszem 
40 lecia huty jest 200 organizowaną 
przez Stowarzyszenie, co świadczy 
o ścisłych związkach SITMN z przed-
siębiorstwami przemysłu metali nie-
żelaznych, a także o potrzebie pod-
noszenia wiedzy i kwalifikacji kadry 
inżynieryjno-technicznej, stanowi 
rękojmię rozwoju przemysłu miedzio-
wego w naszym kraju.

Oficjalnego otwarcia obrad kon-
ferencji dokonał wiceprezes zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A. Radosław 
Stach, który stwierdził, że konferen-
cje SITMN są znakomitą formą spo-
tkań kadry inżynieryjno-technicznej 
i naukowej, miejscem dyskusji na te-
mat aktualnej sytuacji i problemów 
przemysłu metali nieżelaznych oraz 
perspektyw jego rozwoju.

Następnie odczytany został list 
wiceministra energii Krzysztofa 
Kubowa do uczestników konferen-
cji z życzeniami owocnych obrad, 
w którym czytamy: „Przy okazji 
obchodzonego jubileuszu 40-lecia 
Huty Miedzi Cedynia chciałbym 
w sposób szczególny wyrazić uznanie 
i szacunek dla państwa pracy i po-
dziękować pracownikom KGHM, 
wszystkim hutnikom, w tym szcze-
gólnie pracownikom Huty Miedzi 
Cedynia za zaangażowanie i pracę 
włożoną w rozwój spółki, hutnictwa 
i polskiej gospodarki. Wasza firma 
jest przykładem polskiego silnego 
przedsiębiorstwa zdolnego do kon-
kurowania na światowych rynkach, 
będącego jednym z naszych najlep-
szych dóbr narodowych”.

Obradom konferencji przewodni-
czył prof. Zbigniew Śmieszek, który 
zaprosił do prezentacji historii i do-
konań huty na przestrzeni 40 lat jej 
dyrektora Ryszarda Jaśkowskiego.

Decyzja o budowie huty zapadła 
w sierpniu 1975 roku, po niespełna 
trzech latach 9 maja 1979 roku uru-

chomiono najnowocześniej-
szą linię ciągłego topienia, 
odlewania i walcowania 
miedzi opartą na belgij-
skiej technologii „Conti-
rod” o wydajności 100 tyś 
ton walcówki miedzianej 
rocznie. W pierwszym roku 
działalności huta wypro-
dukowała niespełna 14 tyś 
ton walcówki. Wzrost zapo-
trzebowania europejskich 
odbiorców na walcówkę 
wysokiej jakości doprowa-
dził w krótkim okresie do 
znacznego zwiększania pro-
dukcji. Już w 1986 roku 
przekroczono projekto-
we zdolności, a w wyniku 
modernizacji technicznej 

i organizacyjnej w latach kolejnych 
zdolności wytwórcze stale rosły, by 
w 2007 roku przekroczyć 250 tyś 
ton. W roku przyszłym huta wypro-
dukuje 7 mln tonę walcówki. 

W celu rozszerzenia oferty ryn-
kowej 27 stycznia 2005 roku zarząd 
KGHM Polska Miedź podjął decy-
zję o rozpoczęciu budowy „Instalacji 
do produkcji miedzi beztlenowej”. 
W 2006 roku uroczyście urucho-
miono nowoczesną linię Upcast. 
Obecne jej zdolności produkcyjne 
wynoszą 18 tyś ton, a w roku przy-
szłym na linii Upcast wyproduko-
wana zostanie 200 tyś tona miedzi 
beztlenowej. Od końca 2007 roku 
linia wykorzystywana jest również 
do produkcji drutu z miedzi beztle-
nowej z dodatkiem srebra. A ofertę 
produktową naszej huty uzupełnia 
granulat z walcówki i drutu beztle-
nowego. W maju bieżącego roku 
uruchomiono wydział Granulatu 
Miedzi, co pozwoli usprawnić i zin-
tensyfikować prace odpowiadając 
na coraz większe zapotrzebowania 
runku na granulat z KGHM – mówił 
dyrektor.

Ryszard Jaśkowski przedstawił 
również sylwetki dyrektorów na-
czelnych, technicznych i finanso-
wych w okresie 40 lat działalności 
huty oraz kamienie milowe. Wśród 
nich wymienił m.in.: uruchomienie 
w 1981 roku produkcji walcówki 
o przekroju fi 8mm, komputeryzację 
oddziału (1994), wdrożenie systemu 
Ekspert Jakości (1995), otrzymanie 
certyfikatów Zintegrowanego Syste-
mu Zarządzania Jakością ISO 9001, 
14001, 18001 (1999), uruchomie-

nie linii Upcast (2006), rozpoczęcie 
produkcji granulatu (2009), wymia-
nę pieca Asarco (2017), przyznanie 
certyfikatu zarządzania energią ISO 
50001 (2017), uruchomienie nowej 
linii do produkcji granulatu (2019), 
ustanowienie odznaki „Zasłużony 
dla Huty Miedzi Cedynia” (2019).

Na zakończenie dyrektor doko-
nał podsumowania mówiąc: Przez 
owe 40 lat przerobiliśmy 5 mln ton 
miedzi katodowej z Huty Miedzi 
Głogów i 1,5 mln ton miedzi z Huty 
Miedzi Legnica. Posiadamy 24 wy-
dane poświadczenia certyfikacyjne 
na Londyńską Giełdę Metali, a łącz-
na długość wyprodukowanej przez 
nasz oddział walcówki to 15 mln km. 

Dr inż. Barbara Juszczyk – dy-
rektor Sieci Badawczej Łukasiewicz 
– Instytutu Metali Nieżelaznych 
w Gliwicach przedstawiła referat 
„Perspektywy zastosowania miedzi 
w elektromobilności i nowoczesnych 
gałęziach przemysłu – mit czy potrze-
ba czasu”.

Unikalne właściwości miedzi stwa-
rzają ciągłe nowe perspektywy za-
stosowania jej w zaawansowanych 
aplikacjach i posiadają ogromne 
znaczenie w zrównoważonym rozwo-
ju współczesnej gospodarki. Dalszy 
wzrost konsumpcji miedzi uwarun-
kowany jest wzmożonym rozwojem 

elektromobilności i odnawialnych 
źródeł energii oraz działaniami zwią-
zanymi z poprawą sprawności energe-
tycznej. Prognozuje się, że bezwęglo-
wa produkcja energii w Europie do 
2030 roku będzie wynosić 66 proc., 
co spowoduje znaczące zmniejszenie 
emisji CO2 oraz obniży straty energii 
do 70 proc. Rozwój elektomobilno-
ści w Polsce i na świecie to wyzwanie 
i szansa dla miedzi. Dla przykładu 
podam, że osiągniecie poziomu 1 mln 
aut elektrycznych w Polsce będzie ge-
nerowało dodatkowy popyt na ener-
gię eklektyczną na poziomie 4,3 TWh 
rocznie, co z kolei zwiększy zapotrze-
bowanie na miedź – mówiła dyrektor.

Z przedstawionych danych wynika, 
że w 2017 roku po drogach na całym 
świecie będzie jeździło 27 mln samo-

chodów elektrycznych, co wiąże się 
ze znacznym wzrostem zapotrzebo-
wania na miedź. Wraz ze wzrostem 
produkcji samochodów elektrycz-
nych w przeciągu 10 lat do 2027 roku 
może ono wzrosnąć z 185 tyś ton do 
1,74 mln ton. Do tego dochodzą jesz-
cze inne gałęzie przemysłu, które też 
z roku na rok wykazują wzrosty zuży-
cia miedzi. 

Prof. Tadeusz Knych dziekan Wy-
działu Metali Nieżelaznych AGH 
przedstawił referat przygotowany 
wraz z dr hab. inż. Beatą Smyrak  pt. 
„Metalurgiczne aspekty wytwarzania 
i przetwórstwa walcówki z miedzi 
w gat. Cu-ETP”. Autorzy dokonali 
analizy i porównania: miedzi tlenowej 
Cu-ETP, miedzi beztlenowej Cu-OF, 
Cu-OFE i miedzi odtlenionej Cu-
PHC, CuDHP poddane przewróbce 
plastycznej. 

Dyrektor ds. techniczno-produk-
cyjnych Huty Miedzi Cedynia dr 
inż. Piotr Kwapisiński po krótkim 
przedstawieniu aktualnej sytuacji 
produkcyjnej huty stwierdził, że jest 
ona liderem w zakresie zużycia gazu 
i energii elektrycznej na 1 tonę wy-
produkowanej walcówki w porówna-
niu z największymi producentami jak: 
Aurubis, Sumitomo czy Conticon. 

Nasze wyroby odbierane są przez 
największych graczy na rynku kabli, 
w tym 20 kablowni w Polsce i 30 wio-
dących kablowni w świecie. W ofercie 
huty znajduje się walcówka miedzia-
na CuETP o średnicy fi 8mm, drut 
miedziany CuOFE i drut stopowy 
CuAgOFE o średnicy od 8 do 25 
mm, a także granulat miedziany Cu-
ETP i CuOFE o średnicy 8mm i gra-

nulat miedziany CuOFE o średnicy 
12,7 mm. Walcówkę wykorzystuje 
się do produkcji wszelkiego rodza-
ju przewodów, w tym dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Natomiast drut 
z miedzi beztlenowej i stopowej do 
produkcji kabli audio-video, przewo-
dów ogniotrwałych, instalacji odgro-
mowych, w elektronice, na kolei i do 
produkcji profili i kształtowników 
– mówił dyrektor.

Na zakończenie dokonał prezen-
tacji najnowszego dzieła – przewodu 
z miedzianym rdzeniem wykonanym 
z drutu stopowego CuAg5, który 
został wykonany przez zespół pod 
kierownictwem dr. hab. inż. Artu-
ra Kaweckiego w ramach projektu 
„Opracowanie wysokoprzewodzą-
cych i wysokowytrzymałych rdzeni 

nośno-przewodzących do niskostrat-
nych napowietrznych przewodów 
elektroenergetycznych na bazie sto-
pów Cu-Ag”, II Edycja Programu 
CuBR, 2014-2020

Dyrektor Piotr Krawczyk zapre-
zentował trzy grupy studyjne metali 
nieżelaznych: International Cop-
per Study Group, International Le-
ad&Zins Study Group i International 
Nickel Study Group, skupiając się na 
grupie miedziowej, której członkiem 
założycielem była Polska. Grupa 
działa od 1992 roku i skupia 23 pań-
stwa członkowskie UE. 

Miłym akcentem tej części obrad 
było wystąpienie dyrektora naczel-
nego Huty Miedzi Głogów Leszka 
Garyckiego, który z okazji 200 Konfe-
rencji Naukowo-Technicznej SITMN 
przekazał serdeczne gratulacje za-
rządowi Stowarzyszenia podkreśla-
jąc niezwykle ważną rolę konferencji 
w integrowaniu środowiska przemy-
słowego i naukowego oraz ich współ-
pracy w stymulowaniu rozwoju prze-
mysłu metali nieżelaznych.

Ważnym wydarzeniem konferencji 
było ogłoszenie wyników XXV edycji 
Konkursu na Najlepszego Absolwenta 
Wydziału Metali Nieżelaznych AGH 
organizowanego przez Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Metali Nie-
żelaznych i Izbę Gospodarczą Metali 
Nieżelaznych i Recyklingu, która jest 
też sponsorem nagrody.

Jednostopniowa nagroda główna 
i dwa równorzędne wyróżnienia przy-
znawane są na wniosek Rady Wydzia-
łu Metali Nieżelaznych absolwentom 

za szczególne wyniki w nauce i wzoro-
we wypełnianie obowiązków studenta 
w czasie studiów. Wyniki ogłosił wice-
prezes SITMN dr hab. inż. Wacław 
Muzykiewicz prof. AGH, który 25 lat 
temu jako prezes Koła Wydziałowego 
SITMN wystąpił z inicjatywą zorgani-
zowania tegoż konkursu.

W XXV edycji konkursu nagrodę 
uzyskała mgr inż Julia Kielich, któ-
ra studia ukończyła z wynikiem 5.0, 
a tematem jej pracy dyplomowej był 
„Wpływ materiałów bazowych oraz 
parametrów procesu na strukturę 
i własności wielowarstwowych form 
ceramicznych i odlewów precyzyj-
nych” Dwa wyróżnienia otrzymali: 
mgr inż. Kinga Wrona i mgr inż. 
Piotr Kokosz. Nagrodę specjalną 
dla laureatów tegorocznej edycji 
konkursu ufundował zarząd Bipro-
metu SA, a wręczył ją prezes spółki 
Dariusz Kubiak.

Dr. hab. inż. Artur Kawecki do-
konał analizy zastosowania drutu ze 
stopu CuAg5 w przewodach ACCAS 
(Aluminium Conductor Copper Al-
loy Supported). Szacuje się, że z za-
leżności od zastosowanego wariantu 
budowy przewodu, istnieje możli-
wości obniżenia strat przesyłowych 
energii elektrycznej do 40 proc., a po 
okresie jego eksploatacji można go 
poddać procesowi recyklingu, dzięki 
czemu możliwe jest całkowite wyko-
rzystanie składników stopowych do 
ponownego procesu produkcyjnego 
– przekonywał referent. 

Mgr inż. Witold Malec zaprezen-
tował ekologiczne stopy armaturowe 
na bazie miedzi o obniżonej zawar-
tości ołowiu. 

W dyskusji głos zabrał prof. dr 
hab. inż. Józef Zasadziński, który 
stwierdził, że walcówka miedzi pro-
dukowana w KGHM jest światowej 
klasy, ale obszar zastosowań miedzi 
jest bardzo szeroki. Wielokrotnie 
podczas konferencji SITMN po-
ruszana była sprawa rozwoju prze-
twórstwa miedzi w naszym kraju. 
Padały różne propozycje, by zwięk-
szyć jego udział w oparciu o produk-
cję KGHM, gdyż w Polsce mamy nie 
tylko surowiec do przetworzenia, 
ale i potencjał kadry inżynieryjno-
-technicznej i naukowej, w tym In-
stytutu Metali Nieżelaznych i Wy-
działu Metali Nieżelaznych AGH. 
W 2007 roku zgłoszono interesującą 
propozycję stworzenia w kraju fa-
bryki badawczej dla zintegrowania 
rozproszonego potencjału w zakre-
sie przetwórstwa miedzi. Najwyższy 
czas, by pomyśleć poważnie o roz-
woju przetwórstwa miedzi w Polsce. 
Może należałoby kupić jakąś nowo-
czesną firmę technologiczną, która 
rozwinęłaby to przetwórstwo – po-
wiedział profesor.

Prof. Zbigniew Śmieszek dokonał 
podsumowania konferencji stwier-
dzając, że podczas obrad wiele po-
wiedziano na temat nowych zasto-
sowań miedzi, w wielu rozwijających 
się dziedzinach przemysłu i gospo-
darki. Jeśli jako kraj chcemy się roz-
wijać musimy dysponować nowymi 
wyrobami. Jeśli nie rozwiniemy prze-
twórstwa będziemy je kupować za 
granicą. Jesteśmy jako kraj miedzio-
wą potęgą, dysponujemy wielkim po-
tencjałem, więc powinniśmy sięgnąć 
po nowoczesne przetwórstwo, two-
rząc na podstawie gruntownej ana-
lizy program jego rozwoju – mówił.

Konferencję zwieńczyły odzna-
czenia Stowarzyszeniowe dla kie-
rownictwa oraz wyróżniających się 
przedstawicieli kadry. Za wybitne 
osiągnięcia naukowo-techniczne 
oraz działalność stowarzyszeniową 
Srebrna odznaka SITMN otrzymał 
Łukasz Smoliński, a szczególne 
wyróżnienia w postaci Honoro-
wej Statuetki Hutnika w kategorii 
„Inżynierska Kreatywność” Piotr 
Kwapisiński i Jarosław Małek 
(miedziane), w kategorii „Sztu-
ka Menedżerska” złotą Ryszard 
Jaśkowski, zaś w kategorii „Praca 
Społeczna w strukturach SITMN” 
Klaudyusz Sosiński. 

Gratulacje i życzenia z okazji ju-
bileuszu 40 lecia na ręce dyrektora 
naczelnego Ryszarda Jaśkowskie-
go i kadry kierowniczej huty złożyli 
uczestnicy 200 konferencji. 

Relacja: Edward Szwagierczak

(P
)

40 LAT HUTY MIEDZI CEDYNIA

czas na pogłębione przetwórstwo!
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