
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ArcelorMittal Poland S.A. zainwestuje 6 mln euro w 

instalacj ę wdmuchiwania pyłu w ęglowego do wielkiego 

pieca nr 2 w D ąbrowie Górniczej. 

Dąbrowa Górnicza, 20 sierpnia 2010  

 

ArcelorMittal Poland rozpoczyna budowę instalacji 

wdmuchiwania pyłu węglowego do wielkiego pieca nr 2 w 

Dąbrowie Górniczej. Wykonawcą inwestycji, której wartość 

szacowana jest na około 6 mln euro (25 mln zł), będzie firma 

E.S.C.H Engineering Service Center und Handel GmbH i jej 

spółka zaleŜna w Polsce - Mostostal Zabrze Zakład 

MontaŜowo-Produkcyjny „Pokój” Sp. z o.o. Oczekiwany czas 

zakończenia inwestycji to grudzień 2011 r.  

Instalacja wdmuchiwania pyłu węglowego pozwoli ArcelorMittal Poland zoptymalizować koszty produkcji 

surówki Ŝelaza, wykorzystywanej do produkcji stali. Stanie się tak dzięki zastąpieniu części uŜywanego w 

procesie produkcyjnym koksu przez pył węglowy. 

- Cieszymy się, Ŝe mimo niełatwej sytuacji rynkowej moŜemy kontynuować nasz program inwestycyjny, a 

przy tym dbać w jeszcze większym stopniu o środowisko naturalne – powiedział Wim Van Gerven, 

dyrektor zarządzający ArcelorMittal Poland. – Produkcja pyłu węglowego jest bardziej ekologiczna niŜ 

produkcja koksu – dodał. 

*   *   * 

Kontakt/ dodatkowe informacje 

Sylwia Winiarek, Rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 
tel. +48 32 776 76 30 
e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

 

Informacja prasowa  



O ArcelorMittal Poland 

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego 

przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi 6 hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. 

ArcelorMittal Poland zatrudnia ponad 10.000 osób. Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich i specjalnych. Jest 

dostawcą nie tylko znanych od lat wyrobów długich, jak szyny czy kształtowniki, ale przede wszystkim najnowocześniejszych 

wyrobów płaskich, wykorzystywanych przez przemysł motoryzacyjny, AGD i budowlany. Więcej informacji o ArcelorMittal Poland 

moŜna znaleźć na stronie internetowej: www.arcelormittal.com/poland 

O ArcelorMittal 

ArcelorMittal jest największą na świecie spółką stalową obecną w ponad 60 krajach.  

ArcelorMittal jest liderem na wszystkich głównych światowych rynkach stalowych włączając rynek samochodowy, budowlany, 

artykułów gospodarstwa domowego oraz opakowań, zajmuje wiodącą pozycję w obszarze badań i rozwoju oraz technologii, jak 

równieŜ posiada znaczne złoŜa surowców i silnie rozwiniętą sieć dystrybucji. Dzięki zakładom w ponad 20 krajach na 4 

kontynentach, firma jest obecna na wszystkich, od rozwijających się do rozwiniętych, kluczowych rynkach stali. ArcelorMittal jest 

obecny na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (pod symbolem „MT”), Amsterdamie (MT), ParyŜu (MTP), Brukseli 

(MTBL), Luksemburgu (MT) oraz na hiszpańskich giełdach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie oraz Walencji (MTS). 


