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Dąbrowa Górnicza, 23 marca 2023 r. 

 

ArcelorMittal Poland jeszcze w marcu rozpocznie modernizację 
wielkiego pieca nr 2. Inwestycja pochłonie 720 mln zł  
 
Na koniec marca ArcelorMittal Poland planuje zatrzymanie wielkiego pieca nr 2 w swoim 

dąbrowskim oddziale. Jeden z dwóch wielkich pieców pracujących w Polsce w ciągu trzech 

miesięcy przejdzie gruntowną modernizację. Koszt przedsięwzięcia to ponad 720 mln zł.  

 

- To będzie największa modernizacja wielkiego pieca przeprowadzana kiedykolwiek w Polsce. Dla 

ArcelorMittal Poland to także największy projekt inwestycyjny od czasu budowy walcowni gorącej  

w Krakowie – informuje Frederik Van De Velde, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.  

 

Oprócz prac standardowo wykonywanych podczas dużych remontów, takich jak m.in. wymiana 

wyłożenia węglowego w garze pieca, ArcelorMittal Poland zadba także o aspekty środowiskowe 

inwestycji.  

 

- Dzięki realizacji projektów badawczo-rozwojowych na wielkim piecu powstaną instalacje 

pilotażowe – zamknięty układ chłodzenia o innowacyjnej konstrukcji chłodnic oraz nowoczesna  

i proekologiczna oczyszczalnia gazu wielkopiecowego. Wdrożenie tych przedsięwzięć pozwoli na 

m.in. zwiększenie efektywności wykorzystania wody chłodzącej oraz na zmniejszenie ilości 

odpadów i dalsze zagospodarowanie gazu wielkopiecowego jako paliwa. W hali lejniczej 

zabudujemy nowy system odpylania, co przełoży się nie tylko na poprawę warunków pracy 

pracowników, ale i na niższe emisje pyłowe z instalacji - wyjaśnia Frederik Van De Velde. 

 

Kolejnym działaniem zmniejszającym wpływ pracy pieca na środowisko jest wymiana zestawów 

dyszowych. Te nowe, dzięki dwóm lancom, będą mogły spalać gaz koksowniczy lub ziemny oraz pył 

węglowy. To pozwoli firmie zredukować emisje CO2. 

 

Poza aspektami środowiskowymi, ważnym celem modernizacji jest także zwiększenie 

niezawodności instalacji. Stanie się to dzięki m.in. modernizacji systemu automatyki wraz  

z instalacją najnowszej generacji sterowników oraz nowemu systemowi załadunku pieca, który 

pozwoli na większą kontrolę nad podawaniem materiałów wsadowych. 

 

– Przed hutnictwem ogromne wyzwanie związane z dekarbonizacją. ArcelorMittal chce osiągnąć 

neutralność klimatyczną do roku 2050. Pracujemy nad nowymi technologiami, ale jednocześnie 

ograniczamy emisje CO2 w obecnie pracujących instalacjach. Należy pamiętać, że stal jest 

materiałem, bez którego dekarbonizacja innych sektorów gospodarki nie będzie możliwa – 

wykorzystywana jest nie tylko w zrównoważonym transporcie, ale i do budowy odnawialnych źródeł 

energii, choćby turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych – komentuje Sanjay Samaddar, prezes 

zarządu ArcelorMittal Poland. - Ta ogromna inwestycja to najlepszy dowód na to, że chcemy nadal 

rozwijać hutnictwo w Polsce i dekarbonizować nasze procesy.  
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Wielki piec to urządzenie, w którym z rudy żelaza, przy wykorzystaniu koksu jako paliwa, powstaje 

surówka żelaza. Surówka kadziami torpedo transportowana jest następnie na stalownię, gdzie  

w konwertorach tlenowych, po dodaniu do niej złomu i innych dodatków, powstaje stal płynna. Ta  

z kolei na maszynach do ciągłego odlewania stali przetwarzana jest do półproduktów, z których  

w walcowniach powstają m.in. blachy, szyny kolejowe i tramwajowe, kształtowniki, grodzice  

i walcówka.  
 

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

O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 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 blisko 10 000 osób wraz ze spółkami zależnymi. 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 jest jedynym w 
 Europie i 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 jest jedną z wiodących na świecie firm hutniczych i wydobywczych. Jest obecna w ponad 60 krajach z hutami 
surowcowymi w 16 z nich.  

W 2022 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 79,8 mld dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy wyniosła 59,0 mln 
ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 45,3 mln ton.  

Naszym celem jest produkować inteligentną stal dla ludzi i planety. Stal - wytworzona dzięki innowacyjnym procesom, które 
wykorzystują mniej energii, emitują mniej dwutlenku węgla, a także zmniejszają koszty. Stal, która jest czystsza, bardziej 
wytrzymała i nadająca się do wielokrotnego użytku. Stal, którą można wykorzystać w samochodach elektrycznych, czy przy 
budowie infrastruktury do wytwarzania energii odnawialnej, wspierając społeczeństwo w transformacji, jaką przechodzi w tym 
stuleciu. Nasza stal, utalentowana kadra oraz kultura przedsiębiorczości pomogą wspierać świat w dokonywaniu tej zmiany. 
Wierzymy, że właśnie to jest potrzebne, aby stać się stalową firmą przyszłości. 

 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: https://corporate.arcelormittal.com/ 

 

 

 

 


