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Informacja prasowa
ArcelorMittal Poland uruchamia blok kontrolno-pomiarowy do badania szyn
w dąbrowskiej walcowni duŜej
Dąbrowa Górnicza, 17 lipca 2009 – ArcelorMittal Poland informuje o uruchomieniu w dniu
dzisiejszym nowego bloku kontrolno-pomiarowego do badania szyn w walcowni duŜej dąbrowskiego
oddziału Spółki. Inwestycja została zrealizowana w rekordowym czasie 60 dni, a jej koszt wyniósł
około 5,6 mln euro. „Cieszy nas, Ŝe mogliśmy przeprowadzić tak strategiczną inwestycję w tak
trudnych warunkach ekonomicznych. Szyny są produktem decydującym o bezpieczeństwie w
transporcie, a więc o bezpieczeństwie kaŜdego z nas. Ta inwestycja pokazuje, Ŝe zobowiązanie
ArcelorMittal wobec otaczającego nas świata wykracza poza wyniki firmy, obejmując ludzi, w których
inwestujemy, społeczności, które wspieramy i świat, w którym działamy” – powiedział Sanjay
Samaddar, dyrektor generalny i prezes Zarządu ArcelorMittal Poland.
Opis techniczny
Nowa linia jest prawie 4-krotnie dłuŜsza od starej i jest w stanie badać szyny o długości do 75 m z
prędkością 1,5 m/s. WyposaŜona jest w czyszczarkę, która usuwa zgorzelinę z powierzchni szyny.
Urządzenia laserowe z kamerami o wysokiej rozdzielczości słuŜą do pomiaru profilu i falistości szyny;
defektoskop wykorzystujący metodę prądów wirowych wykrywa wady powierzchniowe - pęknięcia - a
defektoskop ultradźwiękowy - wady wewnętrzne.
Harmonogram prac
Umowę na wykonanie urządzeń podpisano w czerwcu 2008 r. z austriacką firmą Knorr Technik.
Pozwolenie na budowę uzyskano w kwietniu br. Prace konstrukcyjno-budowlane, mechaniczne,
energetyczne i elektro-automatyczne rozpoczęły się w maju, a montaŜ nowego bloku w czerwcu.

O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego
przemysłu hutniczego. W skład firmy wchodzi 6 hut połoŜonych w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach
i Chorzowie.
Firma produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich i specjalnych. Dzięki prowadzonym inwestycjom, których koszt w
latach 2004-2007 wyniósł 3 mld zł ArcelorMittal Poland jest dziś jednym z najnowocześniejszych producentów stali w Europie.
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, zatrudniającą ponad 300 tysięcy pracowników 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).

Więcej informacji o ArcelorMittal moŜna znaleźć na stronie internetowej: www.arcelormittal.com
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