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Zakończyła się modernizacja walcowni walcówki w sosnowieckim
oddziale ArcelorMittal Poland
Drugi etap strategicznej modernizacji walcowni walcówki w Sosnowcu został zakończony.
Pierwsze kręgi tego półproduktu, z którego powstają m.in. siatki ogrodzeniowe, wsad na kordy
do opon, druty spawalnicze, czy śruby na zmodernizowanej linii zostały wyprodukowane na
początku listopada. Teraz trwają testy przemysłowe wyrobów gotowych. Inwestycja, która
poprawiła jakość oferowanych produktów oraz wydajność zakładu, kosztowała 120 mln
złotych.
Walcówka to popularny produkt, który służy do wytwarzania nie tylko części samochodowych,
sprężyn, wkrętów, siatek ogrodzeniowych, ale także wózków sklepowych czy metalowych półek do
lodówek. Nawet stelaże foteli w wózkach dziecięcych wykonane są z walcówki, dlatego modernizacja
linii produkcyjnej była niezbędna do udoskonalenia tego wyrobu.
Pierwszy etap inwestycji w dawnej hucie Cedler w Sosnowcu rozpoczął się w październiku 2018 r.
i trwał pięć tygodni. W tym czasie wszystkie urządzenia zostały wymienione lub przebudowane:
głowice układające, skrzynie wodne, silniki i napędy walcarek. Wdrożono również nowy system
sterowania. Jesienią tego roku rozpoczęła się natomiast modernizacja ciągu pośredniego instalacji,
czyli klatek walcowniczych wraz z napędami i okablowaniem. Wymienionych zostało m.in. dwanaście
klatek walcowniczych, po sześć na każdą nitkę walcowniczą, które zastąpiły sześć dotychczas
pracujących w ciągu pośrednim.
- Dzięki instalacji nowych klatek walcowniczych poprawi się jakość walcowanych produktów, a także
wyeliminowane zostaną przewężenia na walcówce. Wzrosną też zdolności produkcyjne, a to dzięki
wzrostowi prędkość walcowania do 360km/h (100 m/s) – zauważa Rafał Płazak, kierownik wsparcia w
sosnowieckiej hucie, odpowiedzialny za modernizację walcowni walcówki. To naprawdę imponująca
prędkość - gepard, najszybszy ssak na ziemi, porusza się prawie trzy razy wolniej.
Janusz Kantor, dyrektor zakładu w Sosnowcu podkreśla również, że kompleksowa modernizacja linii
walcowniczej poprawi jakość oferowanej walcówki, czyli półproduktu, z którego powstaje wiele
wyrobów codziennego użytku. - Modernizacja zwiększy też niezawodność oraz moc produkcyjną
zakładu do 800 tys. ton rocznie, stworzy też możliwość dalszej ekspansji na rynki najbardziej
wymagających klientów, m.in. motoryzacji – dodaje dyrektor Kantor.
- Zainwestowaliśmy w tę instalację, dlatego, że zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest ciągłe
doskonalenie naszych produktów i dostosowywanie ich do rosnących oczekiwań klientów oraz coraz
większej konkurencji na rynku. Walcówka to produkt, który ma szerokie zastosowanie, a
zapotrzebowanie na niego nie słabnie – podsumowuje Bogdan Mikołajczyk, członek zarządu i dyrektor
zarządzający Oddziału Wyrobów Długich i Logistyki.
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O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału
produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego, a w jej skład wchodzi pięć hut, w tym w Krakowie, gdzie znajduje
się najnowocześniejsza w Europie walcownia gorąca oraz w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i
Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem
koksu w Polsce i Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi –
ponad 14 000. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów
stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego.
Firma zmieniła polskie hutnictwo. Zainwestowała 7 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji.
Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmniejszyła emisję CO2 o 25 proc., dzięki czemu zakłady ArcelorMittal Poland stały się bardziej przyjazne dla
środowiska. Firma jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 m.
ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne
programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawiające bezpieczeństwo. W ciągu minionych lat firma
przeznaczyła na te cele ponad 21 mln złotych.
Więcej informacji o ArcelorMittal Poland można znaleźć na stronie internetowej: poland.arcelormittal.com
O ArcelorMittal
ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z
zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. Kierując się filozofią bezpieczeństwa produkcji, zrównoważonej produkcji
stali, firma jest liderem we wszystkich czołowych sektorach rynku stali, w tym motoryzacyjnym, budowlanym,
artykułów gospodarstwa domowego i opakowań. Zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju, jak
również posiada rozbudowaną sieć dystrybucji.
Wyznając kluczowe dla firmy wartości: zrównoważony rozwój, jakość i przywództwo, ArcelorMittal prowadzi swoją
działalność w sposób odpowiedzialny, dbając o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników oraz
kontrahentów firmy, a także troszczy się o społeczności lokalne, wśród których działa.
Stal jest dla ArcelorMittal materiałem życia, jako że z niego tworzone są podstawy współczesnego świata: od linii
kolejowych, przez samochody, po pralki. Firma stale poszukuje nowych rozwiązań technologicznych i rozwiązań
koncepcyjnych, dzięki którym produkty i komponenty, używane na co dzień są coraz bardziej energooszczędne.
ArcelorMittal jest jednym z pięciu największych producentów rudy żelaza oraz węgla metalurgicznego, a
działalność górnicza stanowi istotną część strategii wzrostu firmy. Posiadając zróżnicowane pod względem
geograficznym złoża rudy żelaza oraz węgla, firma jest strategicznym dostawcą zarówno dla własnej sieci hut
stali, jak i dla rynku zewnętrznego. Pomimo, że huty ArcelorMittal są kluczowymi klientami, to jednak popyt na
rynku zewnętrznym wzrasta wraz z rozwojem firmy.
W 2018 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 76 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy
wyniosła 92,5 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58,5 miliona ton.
ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku (pod symbolem MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT),
Luksemburgu (MT) oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).
Więcej informacji o ArcelorMittal można znaleźć na stronie: www.arcelormittal.com

