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Historia firmy

Historia Mennicy sięga czasów króla Stanisława Augusta, który
w 1766 roku powołał Mennicę Warszawską.

Początkowo Wydział Metali Szlachetnych był częścią Mennicy Polskiej. W 2002 roku
utworzono nową spółkę o nazwie Mennica – Metale Szlachetne.

W 2008 roku Mennica - Metale Szlachetne ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
została przekształcona do spółki akcyjnej.

Na początku swoją działalność Spółka prowadziła w centrum Warszawy. W 2012 roku
siedziba wraz z zakładem produkcyjnym została przeniesiona do nowo wybudowanego
zakładu w Radzyminie, niedaleko Warszawy.

W maju 2018 roku aktywa Mennicy - Metale Szlachetne S.A. zostały 
wykupione przez Spółkę Polski Bazalt S.A. 

w wyniku czego powstała:
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Prowadzone w Mennica – Metale („M-M”) przetwórstwo metali szlachetnych jest
nastawione przede wszystkim na wytwarzanie produktów o przeznaczeniu
przemysłowym.

Produkty i usługi Spółki możemy podzielić na 6 głównych grup:

Działalność Mennica – Metale Sp. z o.o.

siatki katalityczne i wychwytujące dla 
przemysłu azotowego

łódki do produkcji włókna szklanego i inne 
elementy używane w przemyśle szklanym

sprzęt laboratoryjny
wyroby walcowane i ciągnione: druty, 
blachy, folie, taśmy, druty termoparowe

rafinacja i odzysk metali szlachetnych

produkty chemiczne, m.in. kwasy, 
azotany, koloidy (Ag i Au), proszki metali 
szlachetnych, pigmenty luminoforowe 
i wiele innych produktów o zastosowaniu 
przemysłowym



Laboratorium Analityczne – tradycja i nowoczesność

Historia naszego laboratorium to ponad 250 lat tradycji. Wraz z powstaniem Mennicy
Warszawskiej uruchomiono pierwsze laboratorium, które zajmowało się określeniem stopnia
czystości złota i srebra.

Po wojnie w roku 1952 laboratorium rozpoczęło swoją działalność w nowo wybudowanej siedzibie
przy ul. Pereca rozszerzając sukcesywnie zakres technik badawczych i modernizując wyposażenie
pomiarowe. Od 2012 roku Laboratorium Analityczne mieści się w Radzyminie.

Dziś, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wysokiej klasy aparaturze analitycznej zapewniamy
gwarancję wiarygodnych wyników z przeprowadzanych badań.
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Laboratorium Analityczne – obszary działania

Emisyjna spektrometria atomowa z indukcyjnie wzbudzoną plazmą ICP 
Oznaczanie pierwiastków w roztworach metali szlachetnych, próbkach spożywczych, opakowaniowych, 
środowiskowych

Absorpcyjna spektrometria atomowa AAS 
Oznaczanie metali w roztworach metali szlachetnych, oznaczanie Hg techniką zimnych par

Spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w łuku prądu stałego SE 
Oznaczanie zanieczyszczeń w stopach i metalach szlachetnych wysokiej czystości

Rentgenowska analiza fluorescencyjna XRF 
Analiza ilościowa i jakościowa stopów metali szlachetnych, stopów monetarnych, katalizatorów oraz 
materiałów proszkowych

Spektrofotometria UV/VIS 
Oznaczanie kationów i anionów w wodzie i ściekach

Analiza rtęci z zastosowaniem analizatora Hg 
Oznaczanie Hg w próbkach spożywczych, opakowaniowych, wodzie

Miareczkowanie potencjometryczne 
Oznaczanie Ag w stopach jubilerskich i monetarnych, w kąpielach galwanicznych i materiałach 
proszkowych oraz oznaczanie anionów (chlorków, fluorków)

Chemia klasyczna 
Oznaczanie metali szlachetnych metodami wagowymi
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Mennica – Metale posiada również
akredytację laboratorium w zakresie:

➢ badań chemicznych metali

➢ badań chemicznych materiałów
opakowaniowych, papieru, tektury,
wyrobów z tworzyw sztucznych.

Gwarancja jakości
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Oferujemy pakiety katalizatorów dla przemysłu chemicznego, m.in. do instalacji
produkcji kwasu azotowego. Siatki, które wykonujemy ze stopów metali szlachetnych, są
używane od lat w produkcji kwasu azotowego jako niezbędny i kluczowy element
procesu, czyniąc możliwym utlenianie amoniaku i następnie produkcję nawozów
azotowych.

Występujące w technologii produkcji kwasu azotowego straty katalizatorów powodują,
że nasi Klienci wykorzystują także inne oferowane przez nas modele, jako uzupełnienie
pakietu siatek katalitycznych - siatki katalityczno- wychwytujące lub/i wychwytujące.

Zastosowanie naszych pakietów katalityczno-wychwytujących pozwala na redukcję
większości strat metali szlachetnych.

Siatki katalityczne i wychwytujące
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Pakiety katalityczno-wychwytujące dla instalacji utleniania amoniaku
produkowane przez Mennicę - Metale Spółka z o.o. są konkurencyjne cenowo
w porównaniu z światowymi koncernami działającymi na tym rynku, takimi
jak: Safina, Heraeus, Johnson Matthey czy Krastsvetmet.

Siatki katalityczne i wychwytujące

Jesteśmy jedynym producentem tego typu katalizatorów w Polsce, a wiedza
pracowników i doświadczenie zdobyte przez lata powodują, że wytwarzane
przez nas pakiety charakteryzują się lepszą sprawnością utleniania i trwałością
w porównaniu z pakietami zagranicznych konkurentów.
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Siatki katalityczne i wychwytujące

Stale rozwijamy zarówno naszą technologię, jak i organizację. Współpracujemy z przodującymi w skali
kraju i kontynentu jednostkami naukowo-badawczymi, uczestnicząc w obiegu innowacji, jesteśmy na
bieżąco z najnowszymi informacjami i osiągnięciami w dziedzinie katalizatorów.

Pełen zakres usług świadczonych przez Spółkę w obszarze katalizatorów dla przemysłu chemicznego
jest następujący:

• produkcja nowych siatek katalitycznych tkanych i dzianych ze stopów opierających swoje działanie
katalityczne i własności mechaniczne na kompozycji PtRh oraz PtRhPd

• produkcja pakietów siatek katalitycznych i wychwytujących

• rafinacja złomów siatek katalitycznych i siatek wychwytujących w celu odzysku metali szlachetnych
o czystości powyżej 99,95%

• produkcja nowych siatek z metali odzyskanych ze złomu

• dostosowanie pakietu siatek do warunków podczas poszczególnych kampanii, również
poszczególnych instalacji

• kompleksowa organizacja procesu od momentu zamówienia przez cały czas niezbędny dla zakupu
materiału, produkcji, dostawy, eksploatacji, demontażu, złomowania i rafinacji

Ostatnio prowadzone prace badawcze pozwoliły na wprowadzenie do produkcji siatek
katalitycznych nowych stopów PtPdRh w celu obniżenia ich ceny dla Klienta
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Dbając o kompleksowe zaspokojenie potrzeb Naszych Klientów, oprócz
pakietów siatek katalitycznych, oferujemy również zagospodarowanie/rafinację
złomów zużytych siatek i odzysk metali szlachetnych.

Jako wynik rafinacji otrzymujemy poszczególne metale lub stopy o żądanym
składzie i czystości przekraczającej 99,95%.

Odzyskane w ten sposób metale możemy:

• przeznaczyć na produkcję nowych siatek i dostarczyć je do Klienta

• zwrócić je zgodnie z życzeniem Klienta

Siatki katalityczne i wychwytujące – odzysk metali



Łódki topliwo-wyciekowe 

Mennica - Metale jest jedynym w Polsce producentem urządzeń topliwo-wyciekowych
do produkcji włókna szklanego i bazaltowego, zwanych potocznie „łódkami”.

W tej grupie wyrobów oferujemy produkty wykonywane ze stopu PtRh10 lub PtRh20,
a_także wyroby, z materiału PtRh dyspersyjnie utwardzonego, który materiał zapewnia
dłuższą żywotność i eksploatację łódki.
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Kształty i rodzaje łódek uzależnione są od szczegółowych projektów klienta. Wykonujemy
łódki z tłoczonymi dyszami w ilości od 20 do 1600 w denku i średnicy 1.2 - 3.5mm.



Łódki topliwo-wyciekowe 

Nasza firma jest wieloletnim producentem elementów wyposażenia pieców szklarskich

wykonanych z metali szlachetnych. Na zamówienia naszych Klientów wykonujemy osłony

termopar, oczka spustowe, mieszadła oraz wszelkie inne elementy według standardowych

parametrów, jak również według danych technicznych i rysunków zamawiającego. Najczęściej

stosowanymi materiałami w tej grupie wyrobów są stopy platyny z rodem.
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Specjalizujemy się w produkcji łódek z tłoczonymi w denku filierami (dyszami). Profile dysz

przędzalniczych mogą być wykonane w kształcie cylindra, stożka lub owalu. Zarówno ilość filier,

jak i wymiary denka zależą od wymagań zamawiającego. Aktualnie dysponujemy rozwiązaniami

technicznymi umożliwiającymi wykonanie maksimum 1600 filier.



Sprzęt laboratoryjny 

Mennica - Metale wykonuje sprzęt laboratoryjny z platyny lub platyny
ze stopem z irydu, złota lub rodu.

W ofercie posiadamy między innymi:
• tygle, pokrywki, parownice, płytki formujące do szkła,
• elektrody (Winklera, Fishera, Wölblinga, Sandersa, etc.),
• ezy bakteriologiczne.

Tygle i parownice są zalecane do przeprowadzania analiz i wypału
materiałów organicznych o wysokiej temperaturze topnienia lub do
analiz w środowisku agresywnym chemicznie.

Oferujemy szeroką gamę standardowych produktów, ale jesteśmy
również w stanie spełnić bardzo specyficzne wymagania klienta.
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Wyroby walcowane i ciągnione 

Mennica - Metale jest czołowym producentem

wyrobów walcowanych i ciągnionych z materiałów

takich jak: złoto, platyna, pallad, rod, iryd oraz srebro.

Produkty przez nas oferowane mają szerokie

zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, nauki

oraz medycyny.

W naszym asortymencie znajdują się m.in.:

▪ blachy, taśmy i folie

▪ druty i pręty o różnej średnicy

▪ druty termoparowe (typ S, R, B)

▪ druty do termoelementów rezystancyjnych,

wykonane z platyny o czystości min. 99,99%

i_średnicy od 0,032mm

▪ osłony termopar

▪ krążki, styki, pelet i proszki z metali szlachetnych
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Wyroby walcowane i ciągnione – blachy, taśmy, folie 

Blachy z metali szlachetnych są wykorzystywane jako surowiec do produkcji związków chemicznych (blacha palladowa
jest przetwarzana na chlorek palladu, a złota na cyjanozłocin potasu, który jest składnikiem kąpieli galwanicznej do
złocenia wyrobów).
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Blachy srebrne są półfabrykatem do produkcji nakryć stołowych
(sztućce, cukiernice, patery i wiele innych). Wykorzystywane są
również, jako elementy odprowadzające ciepło (srebro jest
doskonałym przewodnikiem).

Blachy z platyny i rodu w hutach szkła służą do obłożenia
elementów ceramicznych w wannach szklarskich.

Blachy z platyny i ze stopów platyny z irydem są surowcem do
produkcji naczyń laboratoryjnych, aparatury chemicznej,
instrumentów medycznych itp.

Najbardziej znaną dziedziną, w której stosuje się tzw. blachy
jubilerskie, jest produkcja biżuterii ze złota i coraz modniejszej
platyny.

Taśmy ze stopów platyny z rodem lub irydem wykorzystywane są,
jako elementy grzewcze w piecach wysokotemperaturowych.

Blachy, taśmy i folie wykonujemy z materiału o podstawowej czystości chemicznej 3N (99,9%).



Wyroby walcowane i ciągnione - druty 

Mennica – Metale wykonuje druty z metali szlachetnych o podstawowej czystości chemicznej

3N (99,9%). Stanowią półfabrykat do produkcji siatek katalitycznych i absorpcyjnych dla

przemysłu azotowego.

Wykorzystywane są one także:

▪ w przemyśle, jako elementy grzewcze

▪ do produkcji styków, czujników elektrochemicznych

▪ w medycynie (implanty)

▪ w badaniach naukowych

17



Druty termoparowe 
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W naszym asortymencie znajdują się następujące typy
termoelementów:

▪ TYP „S”: (PtRh10 - Pt), zakres pomiaru temperatur do
1573K

▪ TYP „R”: (PtRh13 - Pt), zakres pomiaru temperatur do
1723 K

▪ TYP „B”: (PtRh30 – PtRh6), zakres pomiaru temperatur
do 1873 K

Standardową średnicą drutów na termoelement jest 0,5
mm. Na życzenie klienta wykonujemy również inne
średnice w zakresie 0,1 ÷ 0,5 mm oraz inne według
dostarczonej specyfikacji.

Mennica – Metale w swojej ofercie posiada druty termoelektrodowych na termoelementy, stosowane
w_technicznych termometrach termoelektrycznych, których działanie opiera się na zależności siły
termoelektrycznej termoelementu od temperatury spoin: pomiarowej i odniesienia.

Druty na termoelementy sprzedajemy jako sparowane, tj. po sprawdzeniu parametrów
termoelektrycznych (wg normy PN-EN 60584) obu drutów przy ich jednakowej długości.

Na życzenie klientów Mennica – Metale Sp. z o.o. wykonuje wzorce kontrolne typu „S”, „R” i „B” ze
świadectwem uwierzytelnienia Głównego Urzędu Miar.



Druty termoparowe 
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Mennica – Metale produkuje także druty do termoelementów rezystancyjnych, których działanie
opiera się na zależnościach rezystancji elektrycznej przewodnika elektryczności od temperatury.
Druty wykonywane się z platyny o czystości min. 4N (99,99%). Średnica drutu – 0,032 mm.

Mennica – Metale produkuje osłony termoelementów oraz inne elementy wyposażenia hut szkła
takie jak: wykładziny pieców szklarskich, zasilacze szkła, obłożenia rdzeni ceramicznych
i_molibdenowych, według indywidualnych zamówień klientów.

Stale dążymy do spełnienia rosnących wymagań klientów, wszystkie wykonane produkty kontrolowane są
przez Dział Jakości, a posiadane zapasy drutów pozwalają na szybką realizację najbardziej typowych
zamówień.



Nanocząsteczki i proszki metali szlachetnych 
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W ostatnim czasie nanocząsteczki zdobywają coraz większą popularność w wielu dziedzinach przemysłu.
Znajdują zastosowanie głównie w preparatach o właściwościach biobójczych, antyseptycznych, przeciw
zapalnych i ściągających.

Obecnie na rynku dostępne są już opatrunki z zawartością nanocząsteczek srebra, produkty
kosmetyczne, artykuły gospodarstwa domowego, materiały opakowaniowe, ubrania i produkty
sportowe, materiały budowlane (farby, fugi) itp. Łatwa możliwość aplikacji nanocząsteczek pozwala na
wykorzystanie ich w coraz szerszej gamie produktowej i zastosowanie w różnorodnych dziedzinach nauki.

Możliwości technologiczne Mennicy – Metale pozwalają na wytworzenie preparatów
z nanocząsteczkami w różnej postaci (roztwory i proszki), o różnym stężeniu i różnej wielkości cząstek.
Zapraszamy do współpracy firmy działające w branży kosmetycznej, spożywczej, opakowaniowej,
budowlanej, medycynie i farmacji, biotechnologii, rolnictwie. Na specjalne zamówienie możemy również
wyprodukować produkty z nanocząsteczkami tlenku glinu i dwutlenku tytanu.

Zajmujemy się również produkcją proszku złota, który stosowany jest do złocenia powierzchni np. przy
konserwacji zabytków.



Pigmenty luminoforowe i zabezpieczanie materiałów 
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Mennica – Metale produkuje tzw. pigmenty luminoforowe REAS, które służą do
zabezpieczania dokumentów służbowych, znaków skarbowych oraz dokumentów
personifikowanych.

Pigmenty luminoforowe REAS (Rare Earth
Anti-Stokes) są to związki metali ziem
rzadkich. Cechuje je odwrotna do
konwencjonalnej emisja światła o długości
fali krótszej niż fala światła wzbudzającego.
Pigmenty produkowane w Mennicy - Metale
dzięki charakterystycznej postaci widma
umożliwiają jednoznaczną identyfikację.

Zabezpieczenia pigmentami luminoforowymi REAS są niewidoczne dla ludzkiego oka aż do
momentu naświetlenia specjalnym promieniowaniem laserowym o niskiej mocy. Dopiero
wówczas pojawia się emisja, która może zostać wykorzystana do identyfikacji.



Pigmenty luminoforowe i zabezpieczanie materiałów 
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Przykłady zastosowania pigmentów luminoforowych REAS:

▪ dokumenty identyfikacyjne: paszport, prawo jazdy, licencja

▪ dokumenty rządowe: dowody rejestracyjne, akty urodzenia, zgonu, wizy, stemple, znaki akcyzy

▪ dokumenty finansowe typu czeki, weksle

▪ bilety lub druki specjalne

Pigmenty luminoforowe można wprowadzać do następujących nośników informacji:

▪ tuszu do stempli

▪ farb i past drukarskich

▪ tonerów do drukarek laserowych

▪ papieru



Rafinacja i odzysk metali szlachetnych 
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Mennica – Metale prowadzi rafinację i odzysk metali szlachetnych (platyna, pallad, rod, iryd i złoto), oraz

katalizatorów z różnego rodzaju materiałów Klienta. Ze względu na indywidualne potrzeby zawsze

jesteśmy gotowi zmodyfikować nasze procedury.

Prowadzimy przede wszystkim odzysk z następujących typów materiałów:

• złomy wyrobów wykonanych z metali szlachetnych jak tygle, inny sprzęt laboratoryjny, druty na

termoelektrody, styki

• przemysłowe odpady stałe, jak katalizatory przemysłu chemicznego, petrochemicznego pyły z procesów

obróbki mechanicznej

• odpady przemysłu chemicznego jak roztwory lub związki chemiczne w postaci stałej

• złomy wyrobów jubilerskich

Metale szlachetne zawarte w złomie są kupowane od klientów po przeprowadzeniu analizy i rafinacji lub

są wpisywane na indywidualne konta depozytowe.



Kontakt 
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Mennica – Metale Sp. z o.o.
ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin

www.mennicametale.com.pl

tel. +48 22 763 99 01 

sprzedaz@mennicametale.com.pl

http://www.mennicametale.com.pl/
mailto:mennica.metale@mennicametale.com.pl

