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Krakowska huta kontra wtórna emisja. Trwa wiosenne sprzątanie
dróg i chodników w kombinacie
Wiosna zagościła w Krakowie na dobre, dlatego pracownicy huty ArcelorMittal Poland,
jak co roku, w połowie marca rozpoczęli sprzątanie dróg i chodników na terenie zakładu.
To duże przedsięwzięcie, bo sam teren huty zajmuje około 1000 hektarów, a na nim znajduje
się prawie 60 kilometrów dróg komunikacyjnych, chodniki i zatoki autobusowe.
Sprzątanie hutniczych ulic prowadzone jest przez cały rok: zimą odśnieżanie i odladzanie,
a wiosną, latem i jesienią – czyszczenie i zmywanie jezdni oraz pobocza. Ta wiosenna akcja
jest jednak najważniejsza, bo pozwala usunąć wszystkie zanieczyszczenia nagromadzone
przez zimę wraz z piaskiem, którym posypuje się drogi. Pył nagromadzony na jezdniach
i chodnikach to emisja bezpośrednia z pojazdów, ale także ta ze ścierania opon
i nawierzchni drogi, czy z emisji przemysłowej.
- Nie jest to jednorazowa akcja. Zdajemy sobie sprawę, że regularne sprzątanie ulic ma duże
znaczenie w walce z emisją z komunikacji. Dzięki tym działaniom ograniczamy wtórną emisję
pyłu z dróg i zapobiegamy jego unoszeniu się wraz z wiatrem w powietrze – wyjaśnia Donat
Adamski, główny specjalista w biurze nadzoru właścicielskiego i zarządzania majątkiem
w krakowskiej hucie, który odpowiada za stan blisko 60 kilometrów hutniczych dróg.
Szacuje się, że wtórna emisja pyłów może odpowiadać nawet za połowę stężeń pyłów PM10
i PM2,5 w powietrzu. - Badania przeprowadzone w 2016 roku na najruchliwszych ulicach
Krakowa przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej wykazały, że w okresie letnim,
w porze suchej, emisja pyłu z dróg może generować 50 proc, a w okresie zimowym 25 proc.
stężeń pyłów PM10 i PM2,5 rejestrowanych w powietrzu - mówi Jolanta Zawitkowska ekoambasador ArcelorMittal Poland.
Podobnie jak w innych rejonach Krakowa na wewnętrzne drogi krakowskiej huty ArcelorMittal
Poland wyjeżdżają polewaczki i zamiatarki, które zmywają powierzchnię jezdni i zbierają
z niej pył. W pierwszej kolejności sprzątane są drogi główne, czyli te prowadzące od bram
nr 1 i 5 w głąb huty, a także rejon bramy głównej, rondo z przystankami komunikacji
wewnętrznej oraz drogi między budynkami S i Z.
Naukowcy z Politechniki Krakowskiej udowodnili, że czyszczenie ulic i chodników pozwala
skutecznie redukować wtórne pylenie na drogach. Np. w ubiegłym roku razem z Miejskim
Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie prowadzili pilotażowe czyszczenie ulicy Lea.
Efekty były zaskakujące. Na kilometrowym odcinku ulicy zalegały aż 2 tony pyłu! Taki pył
rozjeżdżany przez samochody ponownie wzbijałby się w powietrze i dostawał się do naszych

dróg oddechowych, ewentualnie spłukiwany podczas nawalnych deszczów mógłby zatkać
studzienki kanalizacyjne.
- Bardzo dobrze, że huta czynnie włącza się w utrzymanie dobrej jakości środowiska,
zwłaszcza powietrza w mieście czyszcząc drogi utwardzane, chodniki, czy przystanki
na swoim terenie. Te działania w doskonały sposób uzupełniają pozimowe sprzątanie
Krakowa, które prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Warto pamiętać,
że czyszczenie ulic i chodników w świetle przepisów prawa to nasz wspólny obowiązek,
a tylko wspólny wysiłek da pełny efekt – mówi prof. Agnieszka Generowicz z Wydziału
Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. – To zdecydowanie przełoży się na poprawę
jakości powietrza w mieście – dodaje prof. Generowicz, która zajmowała się m.in. badaniem
składu pyłu zebranego podczas akcji czyszczenia ul. Lea w Krakowie.
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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 11 000 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 6 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 16 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 2016 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 56.8 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy
wyniosła 90,8 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 55,2 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

