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W połowie roku rozpocznie się kolejny etap realizacji projektów w krakowskiej hucie.
W ocynkowni zostanie uruchomiona linia do nakładania powłok organicznych (czyli lakieru)
na blachę wyprodukowaną w walcowni gorącej, a w stalowni będzie kontynuowany nowy,
pilotażowy projekt badawczo-rozwojowy, niezbędny do produkcji stali elektrotechnicznych
nowej generacji. Projekty te mają pomóc w nadążaniu za potrzebami klientów polskiego
przemysłu stalowego. Ich wartość to kilkaset milionów złotych.
Odpowiedź na potrzebę rynku
Pierwsze prace nad budową linii powlekania organicznego blach rozpoczną się w czerwcu.
Tzw. linia „combi” to nowoczesna instalacja, która oprócz produkowanej do tej pory blachy
ocynkowanej używanej m.in. w profilach okiennych czy elementach konstrukcyjnych, pozwoli
wytwarzać także blachę lakierowaną. Do tej pory jej jedynym producentem był zakład
ArcelorMittal Poland w Świętochłowicach.
- W krakowskiej hucie pierwszy krąg lakierowanej blachy planujemy wyprodukować już
w pierwszym kwartale 2019 roku. Tego rodzaju blacha używana jest do produkcji m.in. paneli
elewacyjnych i pokryć dachowych. Zapotrzebowanie na blachodachówkę obserwujemy nie
tylko na rynku lokalnym, ale i rynkach sąsiednich państw - wyjaśnia Geert Verbeeck, dyrektor
generalny i wiceprezes Zarządu ArcelorMittal Poland.
Nowoczesna linia powlekania, po jej uruchomieniu w Krakowie, będzie mogła produkować
220 tys. ton blachy powlekanej na rok (44 mln mkw). Z tej ilości można wykonać pokrycia
dachowe dla 220 000 średniej wielkości domków jednorodzinnych.
Stal nowej generacji – projekt badawczo-rozwojowy
Pracownicy krakowskiego oddziału wraz z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach
prowadzą prace badawczo-rozwojowe dotyczące wytworzenia nowego gatunku stali.
ArcelorMittal Poland podpisał umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w celu współfinansowania projektu badawczorozwojowego ("B+R”) zatytułowanego: „Innowacyjna stal wysokokrzemowa z regulowaną
niską zawartością zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych o kontrolowanej morfologii oraz
odpowiednim poziomie inhibitora AlN z przeznaczeniem na wysokojakościowe blachy
transformatorowe”. W ramach tego projektu zostanie opracowana nowej generacji stal
transformatorowa, która dotychczas nie była produkowana w Polsce.
Projekt ten pozwoli na wytapianie i próżniową obróbkę pozapiecową stali wysokokrzemowej.
Gdy ten pilotażowy projekt badawczo-rozwojowy wdrożymy z powodzeniem, nowej generacji
stal elektrotechniczna będzie odgazowywana w komorach próżniowych i dzięki osiąganym
w ten sposób parametrom wykorzystywana do produkcji wysokiej jakości blach
transformatorowych. Ich użycie pozwoli na wydajniejszą pracę transformatorów i niższą
emisję hałasu.
– Inwestujemy w innowacyjne i o wysokiej wartości wyroby nie tylko, by rozszerzyć ofertę
naszych produktów, ale głównie dlatego, że dają one nam większą szansę przetrwania
na globalnym rynku stali - wyjaśnia Sanjay Samaddar, prezes Zarządu ArcelorMittal Poland.
– Czwarty okres rozliczeniowy europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji
dwutlenku węgla (EU ETS) jest dla nas powodem do poważnych obaw. Stajemy przed
koniecznością zakupu praw do emisji CO2, których wartość po roku 2020 może sięgać nawet
30 euro za tonę, a nasi konkurenci spoza Europy będą wolni od tych wydatków. To realnie
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tę konkurencyjność utrzymać dzięki takim strategicznym projektom jak te w krakowskiej
hucie – dodaje.
Budowa linii powlekania organicznego i instalacji próżniowego odgazowania stali to już
kolejny etap realizowanych projektów w krakowskim oddziale. Pierwszy (w latach 20072014), wart ponad 2,5 mld zł objął budowę walcowni gorącej, modernizację walcowni zimnej
i koksowni, a także zmianę w sposobie transportu surówki żelaza z wielkiego pieca
do stalowni (otwarte kadzie zastąpiono kadziami zamkniętymi, co pozwoliło ograniczyć
emisję gazów cieplarnianych).
Drugi etap rozpoczął się w 2015 roku i pochłonął ponad 500 mln zł. W ramach tej kwoty
ArcelorMittal Poland wyremontował jedyny wielki piec w oddziale oraz konwertor tlenowy.
Firma zwiększyła także zdolności produkcyjne walcowni gorącej o 0,9 mln ton rocznie
i zbudowała nową linię ocynkowania – o zdolnościach 0,4 mln ton rocznie.
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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

