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Chorzowski oddział ArcelorMittal Poland modernizuje się i poszerza
asortyment produkowanych szyn kolejowych
Ponad 27 mln zł ArcelorMittal Poland zainwestował w swój zakład w Chorzowie, by produkować
nowe, innowacyjne profile szyn kolejowych, które do tej pory nie były dostępne w Polsce. Dzięki
temu wśród klientów Huty Królewskiej znajdą się teraz firmy z Belgii, Holandii, Litwy, Węgier czy
Estonii. Ponadto oddział firmy w Chorzowie zyskał też mechaniczną znakownicę dla szyn i nowy
blok kontrolno-pomiarowy.
Huta Królewska poszerza katalog produktów dla kolejnictwa o nowe profile, które będą sprzedawane
m.in. na Węgry, Litwę, Łotwę czy Estonię. Wszystko w ramach realizowanego przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju programu INNOSTAL, który pozwala zwiększać konkurencyjność i innowacyjność
polskiego przemysłu stalowego.
Opracowana w Chorzowie technologia produkcji charakteryzuje się zmniejszonym zużyciem materiałów
w procesie produkcyjnym walców i osprzętu walcowniczego. Prace badawczo-rozwojowe nad tą
technologią rozpoczęły się w 2017 r., a ich zakończenie przewidywane jest na połowę tego roku.
Nietypowe? - Robimy od ręki
W ramach projektu opracowano technologię produkcji trzech innowacyjnych szyn kolejowych, które nie
były wcześniej produkowane w Polsce, ani w żadnym zakładzie z grupy ArcelorMittal na świecie. Pierwszy profil szynowy (MAV48), wyprodukowany w ramach projektu INNOSTAL, przeznaczony jest
dla kolei węgierskiej. Posiada specjalne parametry przekroju poprzecznego, które są wymagane na
tamtejszym rynku – podkreśla dr inż. Tomasz Zygmunt, kierownik ds. badawczo-rozwojowych w
ArcelorMittal Poland. Pierwsza partia szyn z tego gatunku już trafiła na Węgry.
Drugi profil (P50) został wyprodukowany specjalnie na potrzeby dostaw dla krajów bałtyckich – Litwy,
Łotwy i Estonii. Ten projekt nie był łatwy, gdyż szyny musiały być produkowane według specjalnych
wytycznych - przekrój szyn według normy rosyjskiej, a wykonanie zgodnie z normami europejskimi. Z
kolei ostatni rodzaj szyny, zrealizowany w ramach programu INNOSTAL, to szyna (50E2), która będzie
eksportowana do Belgii i Holandii.
- Inwestujemy w nasz zakład w Chorzowie, bo asortyment tu produkowany jest pożądany przez klientów
na rynkach europejskich. Właśnie dlatego opracowujemy nowe profile szyn, by odpowiedzieć na
potrzeby naszych klientów w branży kolejowej – zaznacza Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor
generalny ArcelorMittal Poland.
USG i PESEL dla szyn
Nowe produkty to jedno, ale równie ważna jest modernizacja i rozwój zakładu, tak by dostosowywać go
do najwyższych standardów i norm. Niedawno w oddziale w Chorzowie zainstalowany został blok
kontrolno-pomiarowy, który pozwala kontrolować dodatkowe parametry i własności szyn zgodnie z

normami europejskimi. Na bloku sprawdza się np. czy szyna jest prosta i czy ma jakieś wady
powierzchniowe. Tę ostatnią cechę bada się metodą wiroprądową, czyli skanuje się powierzchnię
produktu w poszukiwaniu ewentualnych wad, które trudno dostrzec tradycyjną metodą – nie widać ich
gołym okiem. Dzięki badaniu ultradźwiękowemu można z kolei szybko wykryć ewentualne wady
wewnątrz szyny - prześwietlać wnętrze wyrobu. Inwestycja ta ma duże znaczenie, bo do tej pory szyny
produkowane w chorzowskim zakładzie musiały być badane w dąbrowskiej hucie ArcelorMittal Poland,
co było skomplikowane logistycznie, a także kosztowne.
Poza blokiem kontrolno-pomiarowym w chorzowskim oddziale została zainstalowana także
mechaniczna znakownica. Urządzenie pozwala nabijać kod szyny mechanicznie, nadając wyrobowi
indywidualny numer, który można porównać do PESEL-u dla szyn. Dzięki temu można zidentyfikować
produkt na kolejnych etapach obróbki, aż do momentu dostarczenia do klienta.
- Dzięki instalacji nowych urządzeń i automatyzacji linii walcowniczej możemy stale poszerzać katalog
produktów dla kolejnictwa. Nowe inwestycje dostosowują nasz zakład do coraz wyższych wymagań
klientów i produkcji szyn zgodnie z aktualnymi, europejskimi normami – podkreśla Ireneusz Góral,
dyrektor oddziału ArcelorMittal Poland w Chorzowie.

Kontakt / informacje dodatkowe:
Marzena Rogozik
tel. +48 12 290 40 25
e-mail: marzena.rogozik@arcelormittal.com
O ArcelorMittal Poland
ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia blisko 50 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 10 000 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 7 mld złotych, unowocześniając każdy etap produkcji.
Ograniczyła częstotliwość wypadków o 90 proc., znacząco podnosząc standardy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmniejszyła emisję CO2 o 37 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 ponad 21 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 2020 roku obroty ArcelorMittal sięgnęły 53,3 miliarda dolarów, a produkcja stali surowej w zakładach firmy
wyniosła 71,5 miliona ton, zaś produkcja rudy żelaza osiągnęła poziom 58 milionów 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

