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Nowoczesna stacja zmiękczania wody dla krakowskiej huty
ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland wprowadza nowoczesną, wysokoefektywną metodę oczyszczania
i zmiękczania wody używanej do produkcji stali. Stację zmiękczania wody na terenie
krakowskiej huty buduje i przez 10 lat będzie nią zarządzać spółka Veolia Industry
Polska. Generalnym wykonawcą oraz dostawcą technologii będzie Veolia Water
Technologies. Dzięki tej instalacji krakowska huta ograniczy pobór wody z Dłubni
aż o 95 proc. i zmniejszy ilość odpadów transportowanych na składowiska.
Obecnie krakowska huta do procesów produkcyjnych pobiera wodę z rzeki Dłubni. Jednak
technologia oczyszczania wody, która ją obecnie uzdatnia to instalacja sprzed pół wieku,
która bazuje na wychodzących z użycia wymiennikach jonitowych. – Dlatego
zdecydowaliśmy się poszukać nowoczesnej technologii, która pozwoliłaby poprawić jakość
wody dostarczanej do instalacji – mówi Gabriel Gilis, dyrektor zakładu energetycznego
w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland.
Dostarczanie do instalacji pracujących w krakowskiej hucie odpowiednej jakości wody jest
bardzo ważne. - Twarda woda powoduje, że w rurociągach i kotłach wytrąca się kamień,
co może obniżyć sprawność urządzeń lub uszkodzić instalacje – wyjaśnia Gabriel Gilis.
Nowoczesna stacja zmiękczania wody pozwoli usunąć nie tylko tak niebezpieczną dla
układów chłodzenia twardość, ale również inne zanieczyszczenia. Dzięki temu do stalowni,
koksowni, walcowni gorącej i innych zakładów na terenie krakowskiej huty będzie trafiała
woda o lepszej jakość, dostosowana do wymagań naszych zakładów. W ciągu godziny
w stacji będzie można oczyścić 200 m3 wody.
– Proces zmiękczania będzie oparty na technologii odwróconej osmozy czyli filtracji
ciśnieniowej, która jest dużo bardziej przyjazna dla środowiska niż inne, stosowane dotąd
metody – zaznacza Justyna Kołtonik, kierownik wsparcia w zakładzie energetycznym
i koordynator projektu budowy stacji zmiękczania wody.
Instalacja działająca na zasadzie odwróconej osmozy będzie bardziej zaawansowana
i pozwoli uzyskać dużo czystszą wodę, a tym samym ochronić instalacje.
Zmiana systemu oczyszczania wody na nowoczesny pozwoli ograniczyć pobór wody
z Dłubni aż o 95 proc. i wykorzystywać tę z Basenu Portowego (wodę poprodukcyjną
z wewnętrznych oczyszczalni ArcelorMittal Poland). Poza tym w obecnej instalacji woda
musi być podgrzewana do wyższej temperatury, by można było ją dobrze oczyścić, a to
sprawia, że trzeba do tego procesu użyć znacznie więcej mediów energetycznych. Dzięki

instalacji pracującej na zasadzie odwróconej osmozy będzie można zużywać mniej energii
do oczyszczenia takiej samej ilości wody.
Technologia, która będzie zastosowana w stacji zmiękczania wody jest nowoczesna,
efektywna i spełnia najwyższe światowe standardy dla tego typu procesów uzdatniania
i dekarbonizacji wody. - Jej wykorzystanie w procesie oczyszczania wody pozwoli nam także
zmniejszyć ilość szlamów transportowanych na składowiska – podkreśla Gabriel Gilis,
dyrektor zakładu energetycznego w krakowskiej hucie.
Prace nad powstaniem stacji zmiękczania wody w krakowskiej hucie ArcelorMittal Poland są
już bardzo zaawansowane, instalacja ma zostać uruchomiona w połowie sierpnia. Całkowita
długość instalacji, w której woda będzie oczyszczana i zmiękczana wynosi 280 metrów –
taką długość miałoby ponad sześć niskopodłogowych tramwajów „Krakowiak” ustawionych
jeden za drugim.
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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 2017 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 68.7 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy
wyniosła 93,1 milionów ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 57,4 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

