
 

 

 

 
Kraków, 17 stycznia 2022 r. 

ArcelorMittal Poland w krakowskiej walcowni zimnej realizuje 

program inwestycyjny o wartości 105 mln zł 

Ponad 100 mln zł zainwestuje ArcelorMittal Poland w swojej krakowskiej walcowni zimnej.  

W ramach programu firma realizuje trzy projekty: wymianę silników walcarki, modernizację linii 

trawienia blach i zakup nowej szlifierki. Zakończenie programu przewidywane jest na koniec tego 

roku. 

– To kolejny pakiet inwestycji, który realizujemy w naszej krakowskiej hucie. Pod koniec ubiegłego roku 

informowaliśmy o projektach środowiskowych w koksowni, których wartość przekracza 30 mln zł. To 

najlepszy dowód na to, że ArcelorMittal Poland ma apetyt na inwestycje w krakowskim oddziale i że 

chcemy, by nasze krakowskie walcownie pracowały w sposób zrównoważony, a także były gotowe 

sprostać rosnącym potrzebom naszych klientów – informuje Sanjay Samaddar, prezes Zarządu 

ArcelorMittal Poland. 

Pierwszy projekt już został zrealizowany, a polegał na wymianie trzech silników prądu stałego jednej z 

klatek walcowniczych walcarki na jeden silnik prądu zmiennego.  

– Wyższa moc silnika umożliwiła przyspieszenie walcarki, a tym samym zwiększyła wydajność linii – 

wyjaśnia Wojciech Koszuta, dyrektor zarządzający oddziału wyrobów płaskich w ArcelorMittal Poland. - 

Warto też zwrócić uwagę na aspekt środowiskowy tej inwestycji – mimo zwiększenia mocy 

produkcyjnych walcarki, nie wzrośnie wykorzystanie energii elektrycznej – dodaje. 

Na czwarty kwartał tego roku została zaplanowana modernizacja linii trawienia blach. Kręgi 

gorącowalcowane przed walcowaniem na zimno trzeba oczyścić z tzw. zgorzeliny, czyli mieszaniny 

tlenków żelaza powstałych podczas walcowania na gorąco. Wytrawianie, czyli oczyszczanie blachy z 

wad powierzchniowych w roztworze kwasu solnego odbywa się na - długiej na 250 metrów - linii 

wytrawiania Dzięki automatyzacji skróceniu ulegną procesy realizowane przed wejściem materiału na 

linię. Zwiększy się liczba kręgów blachy gorącowalcowanej przygotowywanych jednocześnie do 

trawienia, a taśmę opakowaniową będzie z nich ściągał robot. Pełna automatyzacja procesu czeka 

także odcinek wyjściowy linii: zainstalowana zostanie nowa zwijarka, automat do wiązania kręgów 

bednarką i nowe wózki do transportu kręgów. Również wycinanie arkuszy blachy do testów będzie się 

odbywało w sposób automatyczny.  

– Dzięki tym działaniom zwiększymy zdolności produkcyjne tej linii – mówi Dawid Latkowski, dyrektor 

walcowni zimnej. 
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W szlifierni walców z kolei pojawi się nowa, w pełni automatyczna szlifierka, pracująca z dużą precyzją 

– odchylenia w powierzchni wyszlifowanych walców nie przekroczą 0,002 mm na metr. 

– Kraków pozostaje ważnym miejscem dla ArcelorMittal, ale i ważnym ośrodkiem na mapie europejskich 

producentów stali. W ostatnich latach zainwestowaliśmy tutaj 500 mln zł, a projekty, które realizujemy 

obecnie, są warte 130 mln. W planach mamy kolejne inwestycje. W końcu nasz krakowski oddział jest 

znaczącym producentem stali, m.in. dla branży AGD. Prawdopodobieństwo, że każdy z nas ma w domu 

pralkę, lodówkę czy zmywarkę ze stali wyprodukowanej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland 

jest bardzo duże – podsumowuje Sanjay Samaddar. 

Kontakt / informacje dodatkowe: 
Sylwia Winiarek-Erdoğan, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek-erdogan@arcelormittal.com 

Monika Olech 
tel. +48 32 776 82 28 
e-mail: monika.olech@arcelormittal.com 

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 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 
prawie 10 000 osób, a wraz ze spółkami zależnymi – prawie 11 000. 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 8,5 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji. Ograniczyła 
częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zmniejszyła emisję CO2 o 
37 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 2020 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 53,3 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 71,5 miliona 
ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58 milionów 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 


