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METRO
Obecność pociągów szynowych w miastach wymusiła na produ-
centach poszukiwanie coraz to nowszych rozwiązań, które będą 
optymalne dla budżetu miasta przy zachowaniu standardów tech-
nologicznych i ekologicznych. W Warszawie od jesieni 2013  r. 
zaczęto wykorzystywać wagony metra Inspiro, wyprodukowane 
przez firmę Siemens, która w lutym tego samego roku wygrała na 
nie przetarg. Wyjątkowość tego składu polega przede wszystkim 
na wykorzystaniu do ich produkcji materiałów niezwykle lekkich, 
które w znaczny sposób zmniejszają zużycie energii. Dzięki temu, 
że komponenty użyte w wagonach są w dużej mierze wykonane 
z aluminium, obniżono wagę całego składu o mniej więcej 20% 
w stosunku do poprzedniego rozwiązania. Oprócz zmniejszenia 
zużycia energii wagony marki Inspiro są przyjazne środowisku 
także z tego powodu, że aż 95% materiałów użytych przy ich wy-
kończeniu, w tym także aluminium, nadaje się do obróbki wtórnej.

ŁODZIE
Przemysł stoczniowy to sektor, dla którego właściwości materiału 
są wyjątkowo ważne, a aluminium w swojej surowej formie po-
siada naturalną odporność na korozję. „Aluminium w kontakcie 
z tlenem samoczynnie pokrywa się warstwą ochronną tlenku, 

która dokładnie wiąże się z podłożem, a tym samym zabezpiecza 
materiał przed korozją – tłumaczy Artur Skonieczny, kierownik 
Wydziału Anodowania w firmie Sapa Aluminium. – Jeśli natomiast 
chodzi o zachowanie aluminium w wodzie, to jest ono bardziej 
podatne na korozję, jednak poprzez użycie odpowiedniego stopu 
oraz właściwego zabezpieczenia powierzchni można temu czę-
ściowo zapobiec. Dlatego do produkcji łodzi najlepiej sprawdza 
się aluminium z domieszką magnezu, dzięki któremu stają się one 
odporniejsze na wodę morską”. 

Aluminium w przemyśle stoczniowym wykorzystywane jest nie 
tylko ze względu na odporność na korozję. Aluminium, w prze-
ciwieństwie do swojego konkurenta w przemyśle stoczniowym, 
czyli laminatu, jest znacznie bardziej odporne na uszkodzenia. 
W dodatku jest ono również łatwe w obróbce i można je dowol-
nie łączyć, co wpływa na szczelność łodzi. 

Rozwiązania aluminiowe  
w transporcie publicznym

SAMOLOTY
W przemyśle lotniczym głównymi zaletami aluminium są lekkość 
i wytrzymałość. W niskich temperaturach, które towarzyszą du-
żym wysokościom, zachowuje się ono znacznie lepiej niż np. stal, 
a także ma od niej wyższy współczynnik udarności, czyli odporno-
ści na pękanie przy obciążeniu dynamicznym. Stopem najczęściej 
wykorzystywanym do produkcji kadłubów jest duraluminium, 
a elementy z niego wykonane stanowią ponad 80% struktury pa-
sażerskiej. Jego podstawową zaletą są dobre właściwości mecha-
niczne przy relatywnie niewielkiej masie. Kolejnymi materiałami 
chętnie wykorzystywanymi w lotnictwie są niezwykle plastyczny 
awional oraz silumin, stop o dużej odporności na korozję. 

PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY
Wartością bardzo istotną dla wszystkich kierowców jest to, ile 
ich samochodów zużywa paliwa. Szczególnie liczą się z tym fir-
my przewozowe. Już parę lat temu z pomocą przyszli produ-
cenci samochodów złożonych z komponentów aluminiowych. 
Dzięki temu znacznie obniżyła się masa pojazdów, a co za tym 
idzie, zużycie paliwa. Przykładowo samochód ciężarowy kla-
sy 8 składa się średnio tylko z 500 kg aluminium. Metal ten 
używany jest przede wszystkim przy produkcji komponentów 
zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także konstrukcji przy-
czep oraz kabin. Aluminium to materiał, który wspiera rów-
nież zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych do 
środowiska. Dzieje się tak w dwojaki sposób: dzięki aluminium 
zwiększa się nośność pojazdów, co prowadzi do zwiększenia 
pracy przewozowej i możliwości transportowania większej 
ilości towarów. Oprócz tego poprzez zredukowanie masy po-
jazdów zmniejsza się zużycie paliwa.

W ciągu ostatnich 20 lat na świecie nastąpił dwuipółkrotny 
wzrost produkcji aluminium pierwotnego. Dzięki temu, że 
aluminium może być powtórnie przetwarzane właściwie bez 
żadnych ograniczeń, 75% z tego, co zostało już wytworzone, 
dalej jest w obiegu. Przez dziesiątki lat największym użytkow-
nikiem aluminium był sektor transportu. Na początku stoso-
wano je przede wszystkim do produkcji lekkich konstrukcji 
lotniczych, a obecnie znajdziemy je w samochodach oso-
bowych, autobusach, autokarach, ciężarówkach, pociągach, 
statkach, promach, samolotach, a nawet w rowerach. Ma to 
oczywiście pozytywny wpływ na ekosferę. Według publikacji 
International Aluminium Institute z roku 2015 20 mln t alu-
minium wykorzystanego w transporcie może zaoszczędzić 
nawet 400 mln t CO2 emitowanego do środowiska.■

Rosnący popyt na aluminium wynika między innymi 
z ciągłego rozwoju technologicznego, który umożliwia 
coraz szersze i lepsze wykorzystanie jego właściwości. 
Nie istnieje sektor przemysłu, w którym nie można 

byłoby znaleźć zastosowania dla tego surowca. Jeśli chodzi o tem-
po rozwoju, to jedną z bardziej dynamicznych branż jest transport, 
który w Europie pochłania ponad 30% zasobów aluminium. Jest to 
największy odsetek spośród wszystkich gałęzi przemysłu wykorzy-
stujących ten materiał. Duże korzyści z jego użytkowania odczuwa 
także transport publiczny, który zawsze szuka optymalnych rozwią-
zań opartych na oszczędności i innowacji. 

TRANSPORT KOLEJOWY
Krajem przodującym w wykorzystaniu aluminium w transpor-
cie kolejowym są Chiny. Jak podaje Instytut Metali Nieżela-
znych, całkowite zużycie produktów aluminiowych w branży 
pociągowej w roku 2014 wyniosło 160  tys.  t. W roku 2016 
powinno ono wzrosnąć do 220 tys.  t, a do roku 2020 aż do 
350  tys.  t. Aluminium stosuje się przede wszystkim do pro-
dukcji wagonów, głównie nadwozi, ale także do wykończenia 
siedzeń, półek na bagaże czy obramowania okien. Powszechne 
stosowanie aluminium zmniejsza spalanie, a co za tym idzie, 
emisję CO2 do atmosfery. 

Nie tylko Azja, lecz także Europa docenia zalety aluminium. Alstom- 
EMU250 to włoskiej produkcji pociąg z rodziny Pendolino, który 
w roku 2014 pojawił się na polskich torach. Pudła jego wagonów 
są samonośne i wykonane z lekkich stopów aluminium. Użyte pro-
file łączą się ze sobą poprzez zsuwanie w tzw. „jaskółczy ogon”, 
a miejsca ich łączenia są spawane przez roboty spawalnicze. „Alumi-
nium to materiał niezwykle plastyczny, który da się w bardzo prosty 
sposób kształtować. Metod obróbki czy łączenia jest bardzo wiele, 
dzięki czemu można w łatwy sposób dobrać odpowiednią meto-
dę do wybranego rodzaju stopu, jego grubości i preferowanego 
kształtu – wyjaśnia Andrzej Bulanda, kierownik narzędziowni w fir-
mie Sapa Aluminium. – Komponenty aluminiowe z powodzeniem 
wykorzystywane są więc we wszelkiego rodzaju transporcie, gdzie 
obróbka detali jest bardzo istotną kwestią” – dodaje.

ALUMINIUM MOŻE BYĆ POWTÓRNIE 
PRZETWARZANE WŁAŚCIWIE BEZ 

ŻADNYCH OGRANICZEŃ, 75% Z TEGO, 
CO ZOSTAŁO JUŻ WYTWORZONE, 

DALEJ JEST W OBIEGU

Mnogość zalet, którymi odznacza się aluminium, powoduje, że coraz więcej 
producentów decyduje się na wykorzystanie go w transporcie publicznym. Jego 

zastosowanie pomaga zaoszczędzić państwowe pieniądze, a także zmniejsza 
niekorzystny wpływ na środowisko, więc idealnie wpisuje się  

w wymagania samorządowców.
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ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. to największy producent blach grubych 
w Polsce, dysponujący nowoczesną linią walcowniczą, piecami do obróbki 

cieplnej – normalizacji, hartowania i odpuszczania – instalacją Mulpic,  
linią do nakładania powłok antykorozyjnych oraz wydziałem prefabrykacji blach. 

Huta produkuje 85% wszystkich blach grubych 
wytwarzanych w Polsce i sprzedaje połowę pro-
dukcji na rynkach UE oraz w eksporcie do krajów 
spoza UE.

Od wielu lat ISD Huta Częstochowa posiada zintegro-
wany system zarządzania audytowany i certyfikowany 
przez Bureau Veritas Certification obejmujący:

• system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008,

• system zarządzania środowiskowego – ISO 14001:2004,

• system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – PN-N-
18001:2004. 

Huta oferuje szeroki asortyment gatunkowo-wymiarowy blach 
grubych produkowanych według przepisów towarzystw okręto-
wych, norm europejskich, amerykańskich, rosyjskich oraz warun-
ków technicznych dostarczanych przez klientów. 

Główne grupy asortymentowe to :

• blachy okrętowe według przepisów i norm towarzystw klasyfi-
kacyjnych DNV-GL, ABS, BV, LR’s , PRS, RINA, RMRS;

• blachy konstrukcyjne zwykłej i podwyższonej wytrzymałości,

• blachy na zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe do pracy w niskich 
i wysokich temperaturach,

• blachy na rurociągi spawane według norm API 5L, EN10208, 
GOST oraz warunków technicznych producentów rur,

• blachy trudnościeralne HARTPLAST 300, 400, 450, 500, 

• blachy konstrukcyjne wysokiej wytrzymałości 690, 890 i 960 MPa,

• blachy na konstrukcje morskie według EN 10225 i przepisów NORSOK,

• blachy specjalne o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Blachy mają znak bezpieczeństwa CE oraz certyfikaty zgodno-
ści z przepisami dyrektywy 97/23/EG, przepisami VdTÜV, DBS 
918002-2 oraz UDT.

Huta posiada koncesję MSW, umożliwiającą projektowanie i wy-
twarzanie blach specjalnych stosowanych w wyrobach militarnych 
oraz certyfikat AQAP 2110:2009, wydany przez Wojskową Aka-
demię Techniczną.

Laboratoria Huty – Laboratorium Analiz Specjalnych, La-
boratorium Badań Wytrzymałościowych, Laboratorium 
Badań Nieniszczących oraz Laboratorium Metalograficzne 
posiadają certyfikację BV oraz Akredytację Polskiego Cen-
trum Akredytacji.

W Zakładzie Walcowni Blach Grubych uruchomiono uni-
kalną w skali hutnictwa instalację MUPLIC (Multi-Purpose 
Interrupted Cooling), umożliwiającą kontrolowane, przyspie-
szone chłodzenia blach oraz bezpośrednie hartowanie blach 
z ciepła walcowania.

Instalacja ma zastosowanie głównie w procesie produkcji blach 
walcowanych termomechanicznie (stan dostawy TM), szczegól-
nie wysokich kategorii wytrzymałościowych blach według API 5L 
(X65, X70, X80), oraz blach specjalnych w stanie hartowanym 
oraz hartowanym i odpuszczanym (Q i Q+T).

Wydział Prefabrykacji Blach, funkcjonujący obecnie w strukturze 
Zakładu WBG, produkuje elementy prefabrykowane dla prze-
mysłu konstrukcji stalowych, budowy maszyn, energetyki, w tym 
sektora energii odnawialnej, elementy zbiorników do terminali 
paliwowych oraz inne komponenty z blach.

Huta przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju, zużywa mate-
riały z recyklingu, dokłada starań, aby chronić środowisko naturalne. 
Linie produkcyjne wyposażone są w urządzenia ograniczające emi-

sję zanieczyszczeń i hałasu. Gospodarka wodna na terenie Zakładu 
Walcowni Blach Grubych jest oparta na obiegach zamkniętych.

ISD Huta Częstochowa nie składuje odpadów. Te nienadające się 
do zagospodarowania w Hucie są na bieżąco przekazywane pod-
miotom zewnętrznym posiadającym odpowiednie decyzje i po-
zwolenia na przetwarzanie odpadów.

ISD Huta Częstochowa jest obsługiwana przez ISD Trade, spółkę 
handlową dostarczającą surowce, półwyroby i materiały do pro-
dukcji hutniczej oraz sprzedającą wyroby Huty.

Blachy sprzedawane są do odbiorców końcowych, dystrybutorów 
(składów, centrów serwisowych i hurtowni) oraz poprzez firmy 
handlowe. Realizujemy specyfikacje standardowe przeznaczone na 
składy oraz specyfikacje na projekty, często bardzo skomplikowane.

Przykładem dostaw projektowych były np. blachy na odbudowę 
mostu Łazienkowskiego, którego konstrukcję stalową w całości 
zbudowano z blach ISD Huty Częstochowa.

Zmodernizowana i głęboko zrestrukturyzowana ISD Huta Czę-
stochowa oferuje wysokiej jakości wyroby, dobry, solidny serwis 
oraz realizuje niestandardowe zamówienia.

Naszym klientom dziękujemy za zaufanie i wybranie nas jako do-
stawcy, a wszystkich potencjalnych nowych klientów zapraszamy 
do współpracy. ■

ISD Huta 
Częstochowa 

dzisiaj

PL 42-207 Częstochowa, Kucelińska 22 
marketing@isd-hcz.com.pl

ISD TRADE 
PL 02-627 Warszawa, Naruszewicza 9 

 info@isd-trade.com

Fotografia 2: Prefabrykaty

Fotografia 1: produkcja blachy grubej w ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.



9dodatek stal, metale, metalurgia 2016

Cięcie laserowe od wielu lat jest jedną z najszybciej 
rozwijających się technologii cięcia termicznego. Co-
raz więcej firm, zamawiając gotowe komponenty, 
wymaga jakości cięcia, jaką gwarantuje cięcie laserem. 

Technologia ta charakteryzuje się bardzo niską ilością wprowa-
dzonej energii, dużą szybkością cięcia i pozwala na cięcie blach 
nawet powyżej 30 mm. Jednak aby wykorzystać pełny potencjał 
najlepszej jakości lasera, potrzebna jest stal o możliwie najlepszych 
własnościach.

Koncern hutniczy SSAB wyszedł naprzeciw wymaganiom rynku 
i po wieloletnich testach z klientami oraz centrami serwisowy-
mi wprowadził na rynek stale z rodziny SSAB Laser. Dodatkowo 
stale SSAB Laser u wiodących producentów maszyn do cięcia 
laserem są materiałem referencyjnym, na którym przeprowadza-
ne są próby.

Stale SSAB Laser charakteryzują się znakomitą jakością po-
wierzchni, cienką warstwą zgorzeliny oraz zawężonym składem 
chemicznym. Jako jedyne stale w tej klasie wytrzymałości na świe-
cie mają gwarantowaną płaskość po cięciu laserem do 3 mm/m, 
nawet dla blachy o grubości 30 mm.

SZYBCIEJ I TANIEJ
Stale SSAB Laser gwarantują oszczędność energii, czasu cięcia 
i lepsze wykorzystanie arkusza. Stale te można ciąć nawet 30% 
szybciej niż odpowiadające gatunki zgodne z normą europejską. 
Przekłada się to na znaczne oszczędności w kosztach produkcji. 
Możliwość cięcia bez potrzeby wykonania ramki pomiędzy de-
talami pozwala na dużo lepsze wykorzystanie arkusza oraz ogra-
niczenie ilości złomu. Po ustawieniu odpowiednich parametrów 
cięcia nie ma potrzeby prostowania detali z uwagi na gwaranto-
waną płaskość po cięciu do 3 mm/m. Dodatkowo cięte krawędzie 
nie muszą być obrabiane, co w wypadku skomplikowanych detali 
ma ogromny wpływ na jakość i cenę produktu.

ŁATWOŚĆ FORMOWANIA
Stale SSAB Laser to nie tylko gwarancja najlepszej jakości cięcia. 
Z uwagi na bardzo zawężony skład chemiczny i czystość stale 
SSAB Laser można formować promieniem pozwalającym na zło-
żenie stali jak kartki papieru. Możliwość tak łatwego formowania 
stali SSAB Laser pozwala na zastąpienie kosztownego i czaso-
chłonnego spawania szybkim i tanim gięciem. Ponadto zawężone 
tolerancje grubości zapewniają powtarzalne gięcie i ograniczenie 
wadliwych detali po formowaniu na zimno.

WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE
Stale z rodziny SSAB Laser to nie tylko produkty przewidziane do 
cięcia laserem. Koncern SSAB zapewnia swoim klientom możliwość 
bezproblemowego, szybkiego i taniego cięcia stali laserem. Stale SSAB 
Laser to również gwarancja płaskości, możliwość cynkowania, udarno-
ści w niskich temperaturach i podatności na formowanie. 

Stale Laser Plus są teraz dostępne w postaci blach grubych oraz wal-
cowanych na zimno i gorąco produktów z linii taśm. To sprawdzona 
jakość dla wymagających zastosowań, np. w przemyśle maszynowym 
czy budownictwie, a także w branży motoryzacyjnej i elektronicznej.

Kupując SSAB Laser, dostają państwo wszystko to, co najlep-
sze w stali. ■

SSAB 
wprowadził na 
rynek Laser Plus 
– jedyną na świecie stal  
z gwarantowaną płaskością  
po cięciu laserem

STALE SSAB LASER U WIODĄCYCH 
PRODUCENTÓW MASZYN DO 

CIĘCIA LASEREM SĄ MATERIAŁEM 
REFERENCYJNYM, NA KTÓRYM 
PRZEPROWADZANE SĄ PRÓBY
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STALOWE
NERWY

Najwięksi gracze na światowych rynkach notują spadki w produkcji stali. W skali globu 
tylko niewiele państw zwiększa produkcję. Wśród nich znajduje się Polska. Pomimo 
wielu trudności, które przeżywa branża, krajowe hutnictwo inwestuje w rozwiązania 

ekologiczne. Czy to umożliwi jej dalszy rozwój?

Podstawową kwestią dla branży jest nadwyżka produk-
cji stali, wpływająca bezpośrednio na ceny surowca na 
rynkach międzynarodowych. Jednocześnie – jak wyni-
ka z danych China Metallurgical Industry Planning and 

Research Institute – w 2016 r. ilość stali produkowanej w Chinach 
zmniejszy się o 22,8 mln t (z 803,8 mln w 2015 r. do 781 mln t).  
Mimo to nadwyżka w produkcji stali w Państwie Środka cały czas 
będzie bardzo wysoka. Co to oznacza dla europejskiej, a co za 
tym idzie, również polskiej branży stalowej? Przede wszystkim 
dalszą walkę z chińską nadprodukcją i dumpingowymi cenami dyk-
towanymi przez przemysł Państwa Środka. Jednocześnie trudno 
w 2016 r. liczyć na wzrost cen. Krajową branżę czeka więc kolejny 
trudny rok. Należy jednak pamiętać, że branża ta cały czas bardzo 
dobrze radzi sobie na tle europejskiej konkurencji. 

POLSKA WŚRÓD ZIELONYCH WYSP
W skali globalnej – zgodnie z danymi World Steel Association – 
w 2015 r. wyprodukowano 1,623 mld t stali. Jest to spadek o 2,8% 
w stosunku do produkcji z roku 2014. W dalszym ciągu więk-
szość światowej produkcji ulokowana jest w Azji, gdzie wytwo-
rzono w 2015 r. 1,114 mld t. To mniej o 2,3%. Taki sam spadek 
zanotował w tym sektorze gospodarki chiński gigant. W Państwie 
Środka wyprodukowano w ciągu minionych dwunastu miesięcy 
803,8 mln  t surowca. Również w Japonii hutnictwo zanotowało 
spadek – w tym wypadku o 5%. Roczna produkcja ukształtowała 
się na poziomie 105,2 mln t. Jedynym dużym krajem, który zano-
tował wzrost na terenie Azji (a także jedynym krajem spośród 
dziesięciu największych producentów stali na świecie), są Indie, 
gdzie produkcja zwiększyła się o 2,6%. W sumie wyniosła ona 
98,6 mln t [Wykres 1].

Podobnie kształtuje się sytuacja w Unii Europejskiej. Mimo to 
na terenie Europy znajdują się kraje, w których notowany jest 
wyraźny wzrost koniunktury. W krajach Wspólnoty sytuacja, ge-
neralnie rzecz ujmując, nie przedstawia się najlepiej. Na terenie 
Unii Europejskiej produkcja stali spadła w 2015 r. o 1,8% i wynosi 
obecnie 166 mln t. W Niemczech zanotowano spadek bardzo 
niewielki, ale jednak. W tym wypadku było to 0,6% i teraz pro-
dukcja za naszą zachodnią granicą wynosi 42,7 mln  t. Najwięk-
sze spadki w krajach UE zanotowano: we Francji – o 7,2% (do 
poziomu 14,984  mln  t), we Włoszech – o 7,1% (do poziomu 
22,022 mln  t) i w Wielkiej Brytanii – o rekordowe 10,4% (do 
poziomu 10,86 mln t).

Jednocześnie są na terenie EU miejsca, w których w trakcie 
ostatnich dwunastu miesięcy nastąpił wzrost produkcji stali. 
Tego typu zielonymi wyspami są Hiszpania, która zwiększyła 
produkcję o 4,4% i uzyskała 14,875 mln t surowca, a także 
Polska ze wzrostem rzędu 6,4% i ilością 9,106 mln t [Wy- 
kres 2].

Jak informuje World Steel Association, cały czas – w skali 
globu – maleje w branży stalowej wykorzystanie istnieją-
cych mocy produkcyjnych. W grudniu 2015 r. spadło ono 
do poziomu 64,6%. W trakcie pełnych dwunastu miesięcy 
ubiegłego roku wyniosło ono 69,7%. Dla porównania 
w roku 2014 r. było to 73,4%. Spadek w skali roku wyniósł 
w sumie 3%.

Czy wiesz, że...
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Wykres 1. Spadki w produkcji stali w skali globalnej
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nie. Również w Meksyku hutnictwo jest na minusie – o 3,9% (do 
poziomu 18,261 mln t). Podobnie jest w Ameryce Południowej. 
W Brazylii spadek wyniósł 1,9%, a stali produkuje się 33,245 mln t.

Ciekawą informacją, którą podaje World Steel Association, jest 
fakt, że cały czas – w skali globu – maleje wykorzystanie istnie-
jących mocy produkcyjnych. W grudniu 2015  r. spadło ono do 
poziomu 64,6%. W trakcie pełnych dwunastu miesięcy wyniosło 
ono 69,7%. Dla porównania w roku 2014 r. było to 73,4%. Spadek 
w skali roku wyniósł więc 3%.

BIAŁORUSKA EKSPANSJA
Jak informuje Eurofer (Europejskie Stowarzyszenie Producen-
tów Stali) – w ciągu ostatnich 18 miesięcy ilość importowanej 
stali z Chin do państw Unii Europejskiej uległa podwojeniu. Jed-
nocześnie nadwyżka chińskiej produkcji tego surowca wynosi 
400  mln  t rocznie. Tymczasem zapotrzebowanie całej Europy 
to… 155 mln t. Obecnie w Polsce większość stali (dwie trzecie) 
pochodzi z importu. Z Białorusi było to 300 tys. t, czyli dwa razy 
więcej niż w 2014 r. 

Tymczasem w Polsce produkuje się niemal 9  mln  t rocznie, 
przy rocznym zużyciu, które przekracza 12 mln t. Hutnicza Izba 
Przemysłowo-Handlowa (HIPH) w Katowicach uściśla te dane: 
w 2015 r. polska gospodarka zużyła ok. 12,5 mln t stali. Dla po-
równania w 2013 r. było to 12,3 mln t. Analitycy rynku z HIPH 
twierdzą, że również w tym roku należy się spodziewać dalszego 
zwiększenia popytu na ten surowiec. Warto podkreślić, że zuży-
cie stali w Polsce systematycznie wzrasta i osiągnęło już poziom 
sprzed czasu kryzysu. 

Interesującą kwestią w tym kontekście jest wzrost udziału w kra-
jowym rynku producentów z Białorusi. Wynika on m.in. z faktu, 
że na terenie wschodniego sąsiada Polski złom stalowy ma status 
surowca strategicznego. W związku z tym jego ceny są regulowa-
ne i utrzymywane na niskim poziomie.

WALKA Z CHIŃSKIM DUMPINGIEM
15 lutego w Brukseli odbył się marsz protestacyjny, w którym 
uczestniczyło ok. 5 tys. przedstawicieli branży stalowej z 15 kra-
jów Unii Europejskiej. Znajdowali się wśród nich zarówno pra-
cownicy zatrudnieni w przemyśle stalowym, jak i pracodawcy. 
Jego uczestnikami byli m.in. Mirosław Motyka, prezes rady Hut-
niczej Izby Przemysłowo-Handlowej, hutnicy z ArcelorMittal 
Poland, wraz z Geertem Verbeeckiem, dyrektorem generalnym 
firmy, a także pracownicy CMC Poland, wraz z Jerzym Koziczem, 
prezesem CMC Huta Zawiercie.

Główne hasło marszu brzmiało: „TAK dla miejsc pracy i uczciwe-
go handlu! NIE dla przyznania Chinom statusu państwa o gospo-
darce rynkowej”. Zorganizowała go AEGIS Europe, która zrzesza 
ponad 30 stowarzyszeń branży przemysłowej, z takich sektorów 
gospodarki jak: przemysł stalowy, ceramiczny, szklany oraz pa-
neli słonecznych. Wsparcie przy jego organizacji udzielił Eurofer. 
Głównym celem protestu była kwestia możliwego przyznania 
Chinom statusu państwa rynkowego. Umożliwiłoby to nie tylko 
dalszy dumping towarów Państwa Środka na terenie Unii Euro-

pejskiej, lecz także stosowanie polityki antydumpingowej wobec 
azjatyckiego giganta. Jaki ten fakt ma znaczenie dla europejskiej 
branży stalowej, nie trzeba nikogo przekonywać. 

Obecnie 80% wszystkich postępowań antydumpingowych, które 
wszczęto w UE, jest bezpośrednio związanych z Chinami. „Od 
początku kryzysu finansowego zatrudnienie w europejskim hut-
nictwie zmniejszyło się o 85 tys. miejsc pracy. W ostatnich sześciu 
miesiącach doszło do redukcji kolejnych 7 tys. etatów. Jeżeli istnie-
jące mechanizmy ochrony rynku nie zostaną zastosowane sku-
tecznie i na czas, istnieje ryzyko, że będziemy świadkami zamknięć 
kolejnych zakładów i likwidacji miejsc pracy – mówi Geert Van  
Poelvoorde, prezes Eurofer. – Hutnictwo to branża globalna, 
europejscy producenci stali potrzebują wsparcia w postaci właś- 
ciwych regulacji, bo tylko takie regulacje będą mogły zagwaranto-
wać im możliwość konkurowania na uczciwych warunkach”. 
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Lider krajowego rynku – ArcerolMittal, który koncentru-
je 70% możliwości produkcyjnych polskiego hutnictwa 
– w ciągu najbliższych trzech lat wyda 400 mln euro na 
inwestycje związane z dostosowaniem swoich zakładów 
do unijnych wymogów ekologicznych. Jedną z inwesty-
cji, które w tym celu zostały podjęte, jest szacowany na 
160 mln zł projekt modernizacji w dąbrowskim oddziale 
firmy systemu odpylania taśmy spiekalniczej nr 3. Kolejną 
dużą inwestycją w tym zakresie będzie system odpylania 
stalowni konwertorowej. Od 2004 r. koncern wydał 
ponad 5 mld zł na inwestycje proekologiczne. W związku 
z tym redukcja emisji CO2 w zakładach ArcelorMittal na 
terenie Polski zmalała o 25%, a pyłu o 30%. 

Czy wiesz, że...

Wykres 4. Procentowa wielkość produkcji stali  
w skali światowej

Na wschodzie Europy, w Rosji – podobnie jak w Niemczech – 
zanotowano niewielki spadek, o 0,5%. Obecnie wytwarzanych 
jest tam 71,114  mln  t stali. Do bardzo wyraźnego spadku, co 
nie może specjalnie dziwić, doszło na terenie Ukrainy. W tym 
wypadku produkcja surowca zmniejszyła się o 15,6% i wynosi 
w tej chwili 27,17 mln  t rocznie. W tym samym czasie wzrost 
zanotowało hutnictwo na terenie Białorusi – o 4%, do poziomu 
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2,615 mln t. Spektakularny skok zanotowała Mołdawia. Wzrost 
wyniósł tam 26,9%. W sumie produkcja w tym kraju to obecnie 
445 tys. t [Wykres 3].

W wypadku obu Ameryk w branży stalowej widać wyraźną rece-
sję. W Stanach Zjednoczonych spadek produkcji ukształtował się 
na poziomie 10,5%. Obecnie w USA powstaje 78,916 mln t rocz-
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Wykres 3. Stan produkcji stali w krajach europejskich



Polski Przemysł14

Jak wynika z danych HIPH nadanie Chinom statusu gospodarki 
rynkowej może spowodować wzrost importu z Państwa Środka 
do Unii Europejskiej o 25–50%. Fakt ten może się przełożyć bez-
pośrednio na spadek w europejskim przemyśle o 1–2% PKB (czyli 
114–228 mld euro). Jednocześnie spowodowałoby to zagrożenie 
dla 1,7–3,5  mln miejsc pracy na terenie całej Unii. W przemy-
śle stalowym redukcja etatów może w związku z tym dotyczyć 
350  tys. miejsc pracy, z czego najwięcej (145–290 tys. etatów) 
przypadałoby na Polskę.

KIERUNEK: EKOLOGIA
Niezwykle istotną kwestią związaną z możliwościami rozwojowy-
mi przemysłu Unii Europejskiej są wymogi dotyczące ograniczenia 
emisji CO2. W związku z tym firmy z branży stalowej, działają-
ce m.in. na polskim rynku, do 2020 r. muszą dostosować swoją 
produkcję do spełnienia wymagających norm ekologicznych. Fakt 

-3%-3%-2%6%4%-10%-7%-7%-1%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Niemcy Francja Włochy Wielka Brytania Hiszpania Polska Czechy Słowacja Inne

ten to kolejny aspekt, który z jednej strony ma jednoznacznie po-
zytywny wpływ na środowisko naturalne i lokalną społeczność, 
ale z drugiej strony bezpośrednio wpływa na wyniki finansowe 
sektora stalowego. 

Lider rynku krajowego, ArcerolMittal – który koncentruje 70% 
możliwości produkcyjnych polskiego hutnictwa – szacuje, że do-
stosowanie do wymogów unijnych w ciągu najbliższych kilku lat 
będzie kosztować 400 mln euro. Jedną z inwestycji, które w tym 
celu zostały podjęte, jest szacowany na 160 mln zł projekt mo-
dernizacji w dąbrowskim oddziale firmy systemu odpylania taśmy 
spiekalniczej nr  3. Kolejną dużą inwestycją w tym zakresie będzie 
system odpylania stalowni konwertorowej. „Obie inwestycje są 
w pełni ukierunkowane na poprawę wskaźników środowisko-
wych. Ich efekty odczuje przede wszystkim społeczność lokal-
na. Mowa głównie o znacznym ograniczeniu emisji pyłu, które 
przełoży się na lepszą jakość powietrza w otoczeniu naszych za-
kładów” – stwierdza Geert Verbeeck, wiceprezes zarządu i dy-
rektor generalny ArcelorMittal Poland.

Od 2004 r. koncern wydał ponad 5 mld zł na inwestycje proeko-
logiczne. W związku z tym redukcja emisji CO2 w zakładach Ar-
celorMittal na terenie Polski zmalała o 25%, a pyłu o 30%. Dzięki 
temu w tej chwili chińskie huty emitują średnio mniej więcej 40% 
CO2 więcej niż ich europejska i polska konkurencja. 

Bycie w UE to nie tylko wypełnianie norm ekologicznych, któ-
re mają negatywny wpływ na koszty działalności koncernów 
stalowych w Europie. Jednocześnie, m.in. w związku z nową 
perspektywą unijną, planowane inwestycje wpłyną na wzrost 
zużycia stali. Zdaniem World Steel Association wyniesie on na 
Starym Kontynencie 2,2% i osiągnie poziom 153 mln t. Czy ten 
fakt umożliwi dalszy wzrost produkcji w kraju? Wyniki ostatnich 
miesięcy wskazują, że mimo światowej recesji polski przemysł 
potrafi sobie radzić ze światową konkurencją. Liczymy na to, że 
ten trend się utrzyma. Do tego potrzebne jednak będą napraw-
dę stalowe nerwy… ■

OD 2004 R. KONCERN WYDAŁ 
PONAD 5 MLD ZŁ NA INWESTYCJE 

PROEKOLOGICZNE. W ZWIĄZKU 
Z TYM REDUKCJA EMISJI CO2 

W ZAKŁADACH ARCELORMITTAL 
NA TERENIE POLSKI ZMALAŁA O 25%, 

A PYŁU O 30%. DZIĘKI TEMU W TEJ 
CHWILI CHIŃSKIE HUTY EMITUJĄ 
ŚREDNIO MNIEJ WIĘCEJ 40% CO2 

WIĘCEJ NIŻ ICH EUROPEJSKA I POLSKA 
KONKURENCJA

Wykres 5. Produkcja stali w krajach Unii Europejskiej
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SSAB Poland sp. z o.o.
ul. Kolejowa 15, 55-020 Żórawina
tel.: +48 71 346 73 11
fax: +48 71 346 73 20
e-mail: biuro.pl@ssab.com
www.ssab.coml

SSAB oferuje stale wysoko wytrzymałe STRENX, trudno ścieralne HARDOX, oraz Docol, Prelag, Toolox.

SSAB Shape to rozwiązania dostosowane do potrzeb, gotowe detale ze stali wysoko wytrzymałych.

Hardox Wearparts skupia firmy produkujące części z blach trudno ścieralnych Hardox.

SSAB współpracuje z firmami produkującymi kontenery, naczepy, maszyny rolnicze, wagony, wysięgniki.

Usługi prefabrykacji – STALOWE CENTRUM SERWISOWE,

Handel – części zamienne do maszyn,

Usługi – doradztwo i pomoc techniczna,

Obróbka plastyczna – gięcie blach,

Hutnictwo – hutnictwo stali, profile, rury i pręty,

Stal jakościowa – wyroby stalowe.

Expo Silesia sp. z o.o.
ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec
tel.: 32 78 87 596
fax: 32 78 87 502
e-mail: exposilesia@exposilesia.pl
www.exposilesia.pl

Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii TOOLEX 4–6.10.2016 – najdynamiczniej rozwijająca 
się i największa impreza tej branży w Polsce: ponad 500 firm z 17 krajów, około 600 reprezentowanych marek, 
ponad 9,5 tys. zwiedzających, 410 maszyn w ruchu, ponad 100 nowości prezentowanych na stoiskach, 15 tys. m2 
powierzchni wystawienniczej. Targom TOOLEX towarzyszą Targi OILexpo i Targi WIRTOTECHNOLOGIA.

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 18–20.10.2016 – poprzednia edycja zgromadziła 174 wy-
stawców i współwystawców, w tym 76% wystawców z Polski i 24% wystawców z zagranicy; ponad 250 reprezen-
towanych marek, 40 nowości branżowych prezentowanych przez wystawców, 13 reprezentowanych krajów: m.in. 
Hiszpania, Niemcy, Włochy; ponad 4,7 tys. branżowych specjalistów z Polski oraz zagranicy.

Dołącz do grona profesjonalistów!

Kontakt: tel. 32 78 87 528 – ExpoWELDING | tel. 32 78 87 541 – TOOLEX 
expowelding@exposilesia.pl | toolex@exposilesia.pl | www.expowelding.pl | www.toolex.pl

Salon Technologii Obróbki Metali  

STOM org. TARGI KIELCE SA
ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
tel.: 41 365 12 20
kom: 606 447 384
fax: 41 36 51 312
e-mail: pawelec.piotr@targikielce.pl
www.stom-tool.targikielce.pl

Salon Technologii Obróbki Metali STOM 2016

Wystawcy krajowi i zagraniczni, ogromna powierzchnia wystawiennicza i nowości branżowe – Przemysłowa Wios- 
na w Targach Kielce z roku na rok jest coraz bardziej imponująca. Połączenie wystaw STOM, EXPO-SURFACE, 
CONTROL-STOM, PNEUMATICON, WIRTOPROCESY, SPAWALNICTWO to prezentacja ponad 500  firm 
z 26 krajów, m.in. Austrii, Holandii, Szwajcarii, Turcji, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch. Imprezy odwiedza ponad 
6,5 tys. fachowców z branży obróbki metali i blach oraz z branż pokrewnych, m.in: maszynowej, motoryzacyjnej, 
górniczej, lotniczej, konstrukcji stalowych, medycznej, energetycznej, transportu kolejowego i maszyn rolniczych.

STOM to także merytoryczna część przemysłu, czyli spotkania brokerskie, seminaria i konferencje. Ogromnym 
zainteresowaniem gości targów niezmiennie cieszą się Dni Druku 3D oraz Laser Days.

Zapraszamy na Targi Kielce od 9 do 11 marca 2016 r.

KMT sp. z o.o. 
ul. Poleczki 21D, 02-822 Warszawa
tel.: +48 22 545 06 60
e-mail: info@kmt-waterjet.de
www.kmt-waterjet.pl

Oferując najbardziej rozbudowaną linię multiplikatorów ciśnienia, które pozwalają na uzyskanie ultrawysokiego 
ciśnienia (Ultra High Pressure – UHP), firma KMT Waterjet Systems dostarcza rozwiązań idealnych do każdego 
rodzaju maszyn do cięcia strumieniem wody – od urządzeń używanych okazjonalnie po maszyny ze stołami wiel-
koformatowymi, przystosowane do pracy wielozmianowej. Firma KMT oferuje serię STREAMLINE SL-VI PRO, do 
której należą urządzenia wykorzystujące multiplikatory pozwalające na osiągnięcie ciśnienia do 6200 bar oraz pom-
py do obróbki wodno-ściernej STREAMLINE SL-VI Plus, SL-VI STD, JETLINE oraz NEOLINE 40i, które działają 
z maksymalnym ciśnieniem roboczym od 3800 bar do około 4137 bar.

MWM Machinery sp. z o.o. 
ul. Sikorskiego 90, 64-980 Trzcianka
tel.: +48 602 51 68 35
fax.: +48 602 51 68 35
kom.: +48 602 51 68 35
e-mail: info@mwmmachinery.pl
www.mwmmachinery.pl

Specjalizujemy się w sprzedaży używanych hydraulicznych krawędziarek do gięcia metalu na zimno oraz nożyc gilo-
tynowych do cięcia metalu. Jesteśmy firmą skoncentrowaną na zaspokojeniu potrzeb klienta. Dbamy o jakość ofero-
wanych maszyn. Wszystkie sprowadzone maszyny przechodzą przegląd techniczny u naszego partnera biznesowego 
w Belgii przed ich importem do Polski, co daje nam pewność, że oferowany towar spełni oczekiwania naszych klientów. 
W ofercie firmy znajdują się między innymi: 

• hydrauliczne prasy krawędziowe ze sterowaniem konwencjonalnym, NC oraz CNC,

• hydrauliczne oraz mechaniczne nożyce gilotynowe do cięcia metalu,

• inne maszyny do obróbki metali.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

ISD Huta Częstochowa sp. z o.o.
ul. Kucelińska 22, 42-207 Częstochowa
tel.: +48 34 323 73 59
fax: +48 34 323 02 86
kom.: 664 711 715
e-mail: marketing@isd-hcz.com.pl
www.isd-poland.com

Największy krajowy producent blach grubych i elementów prefabrykowanych oferujący:

• blachy okrętowe według przepisów i norm towarzystw klasyfikacyjnych DNV-GL, ABS, BV, LR’s , PRS, RINA, RMRS,

• blachy konstrukcyjne zwykłej i podwyższonej wytrzymałości,

• blachy na zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe do pracy w niskich i wysokich temperaturach,

• blachy na rurociągi spawane według norm API 5L, EN10208, GOST oraz warunków technicznych producentów rur,

• blachy trudno ścieralne HARTPLAST 300, 400, 450, 500,

• blachy konstrukcyjne wysokiej wytrzymałości 690, 890 i 960 MPa blachy na konstrukcje morskie według EN 
10225 i przepisów NORSOK, 

• blachy specjalne o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz elementy prefabrykowane do budowy wież 
wiatrowych, sekcji statków i barek rzecznych, zbiorników paliwowych i inne prefabrykaty wykonywane zgodnie 
z dokumentacją zamawiającego.

Sapa Aluminium Sp. z o.o.
ul. Kopernika 18,  64-980 Trzcianka
tel.: +48 67 35 25 105
fax: +48 67 35 67 140
kom.: 728 431 014
e-mail: sapa.trzcianka@sapagroup.com
www.sapa.pl

W Sapa wiemy wszystko o procesach wyciskania aluminium, fabrykacji oraz wytwarzania gotowych komponentów.

Mamy doświadczenie, technologię i doskonałą kadrę, dzięki czemu od ponad dwudziestu lat kształtujemy rynek 
rozwiązań aluminiowych w Polsce.

Sapa w Polsce posiada trzy zakłady produkcyjne – w Trzciance i w Chrzanowie - wyciskające profile aluminiowe 
oraz zakład w Łodzi produkujący akcesoria dla branży Automotive.

Wysoki stosunek wytrzymałości do masy aluminium pozwala na projektowanie innowacyjnych, lekkich konstruk-
cji, wykorzystywanych w transporcie, budownictwie, wyposażeniu wnętrz, motoryzacji, elektrotechnice i branży 
oświetleniowej. Profilujemy przyszłość. Po prostu.






