
 

 

 
 

Warte 700 mln zł projekty środowiskowe w dąbrowskim 

oddziale ArcelorMittal Poland na ostatniej prostej 

8 czerwca 2018 r. 

Oddział ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej, czyli dawna Huta Katowice, zbliża się do 

końca dużych inwestycji, które znacznie zmniejszą oddziaływanie zakładu na środowisko. 

Łączny koszt projektów, które mają zostać zakończone jeszcze w 2018 roku to ok. 700 mln 

złotych. 

Środowiskowa ofensywa w Dąbrowie Górniczej dotyczy stalowni, spiekalni oraz elektrociepłowni 

TAMEH POLSKA. W przypadku stalowni prace dotyczą modernizacji istniejącego systemu odpylania 

oraz budowy nowej odpylni, wielkością zbliżonej do bloku mieszkalnego, co przełoży się na znaczne 

obniżenie emisji pyłów podczas wytapiania stali z surówki i złomu. Ponadto, na wysokości ok. 40 m 

zainstalowane zostaną gigantyczne okapy. Wyłapią one tzw. emisję niezorganizowaną, która obecnie 

widoczna bywa nad budynkiem stalowni. Okapy są wysokie i szerokie na 12 metrów, a waga każdego 

z nich to 12 ton. Nad każdym z trzech konwertorów (urządzeń, w których powstaje stal), zamontowane 

zostaną trzy takie „pochłaniacze”. Dzięki realizacji tych zadań wydajność systemu odpylania zwiększy 

się trzykrotnie.  

Nowoczesne hybrydy 

Projekty dotyczące spiekalni polegają na budowie nowoczesnych filtrów dla taśm spiekalniczych, które 

wykorzystywane są do tworzenia spieku rudy żelaza – podstawowego składnika wsadu dla wielkich 

pieców. Każda z instalacji odpylających będzie hybrydą: połączeniem dwóch typów filtrów – 

elektrostatycznego i workowego –  w jednej obudowie. Do jednej taśmy przyporządkowane będą aż 

dwa takie zestawy. W październiku 2017 roku uruchomiono pierwszy filtr dla taśmy nr 3, natomiast 

rozruch drugiego nastąpił w pierwszej połowie maja 2018 roku. Bliźniaczy projekt dotyczy taśmy 

spiekalniczej nr 1. Cała inwestycja pozwoli ponadsześciokrotnie zmniejszyć emisję pyłu na obydwu 

taśmach. 

Oczyszczanie spalin na wielką skalę 

Nad trzecim z projektów pracuje TAMEH POLSKA (wspólne przedsięwzięcie ArcelorMittal i TAURON 

Polska Energia). Jest to budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w elektrociepłowni. 

Dzięki tej inwestycji spaliny powstające w kotłach energetycznych będą najpierw odsiarczane po 
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wejściu w reakcję z wapnem, a później dodatkowo odpylane. Następnie, po podgrzaniu do 

odpowiedniej temperatury, będą poddawane odazotowaniu przy użyciu wody amoniakalnej.  - Efekt 

środowiskowy będzie olbrzymi. Ta instalacja pozwoli nam ograniczyć emisję pyłów o ponad 86 proc., 

tlenków azotu o 35 proc., a dwutlenków siarki  o 66 proc.– mówi Manfred Wawrzynosek, członek 

zarządu TAMEH POLSKA.  

- Dostosowanie naszych instalacji do wymogów unijnej dyrektywy o emisjach przemysłowych to 

wydatek znacznie przekraczający miliard złotych - informuje Tomasz Ślęzak, członek zarządu oraz 

dyrektor ochrony środowiska i energetyki ArcelorMittal Poland. – Pod kątem jej zapisów 

unowocześniliśmy już m.in. krakowską koksownię i krakowski wielki piec. W Zdzieszowicach 

zmodernizowaliśmy wydział węglopochodnych, a w Sosnowcu elektrociepłownię. To ogromny wysiłek 

modernizacyjny i wielki wydatek, dlatego cieszymy się, że na część tych zadań udało nam się uzyskać 

pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dodaje.  

 

Kontakt / informacje dodatkowe: 

Sylwia Winiarek, rzecznik prasowy ArcelorMittal Poland 

tel. +48 32 776 76 30 

e-mail: sylwia.winiarek@arcelormittal.com 

Marzena Rogozik 

Tel. +48 12 290 4025 

e-mail: marzena.rogozik@arcelormittal.com 

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.  
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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 

http://www.arcelormittal.com/

