
Praktyka z „Technologii przemysłowych” w ramach projektu POKL 
„In żynieria i Ochrona Środowiska na AGK – kierunki zamawiane” na 

Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
 

W ramach tej praktyki w dniach 5-9.07.2010 r. prawie 100 studentów II roku kierunku 
Inżynieria Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska zapoznało się z 
technologiami i instalacjami stosowanymi w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, 
czyli w zintegrowanej hucie żelaza i stali (o pełnym cyklu produkcyjnym). Jednocześnie 
studenci mieli okazję poznać problemy ochrony środowiska i stosowane sposoby ich 
rozwiązywania, w tym m.in. metody ograniczania emisji zanieczyszczeń. Z uwagi na wymogi 
BHP studenci byli wyposażeni w odzież ochronną i poruszali się po terenie poszczególnych 
obiektów w małych grupach (do 25 osób). Poniżej zamieszczono wybrane zdjęcia z tej 
praktyki. 
 

 TP_2010_01 

Wykład wprowadzający w Sali Teatralnej ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie. 

 

  TP_2010_02 

Wizyta w Zakładzie Koksowniczym – widok na baterię wielkokomorową WK-1. 



  TP_2010_03 

Obserwacja procesu obsadzania i wyładunku baterii koksowniczej. 

 

 

  TP_2010_04 

Obserwacja płonącego koksu przed jego „gaszeniem”. 

 



  TP_2010_05 

Widok na Instalację Suchego Chłodzenia Koksu. 

 

  TP_2010_06 

W drodze na Wydział Chemiczny Zakładu Koksowniczego (w tle kominy Siłowni). 

 

  TP_2010_07 

Na terenie Spiekalni. 

 



  TP_2010_08 

Wizyta na Wydziale Wielkich Pieców – hala lejnicza Wielkiego Pieca nr 5. 

 

  TP_2010_09 

Obserwacja spustu surówki żelaza z Wielkiego Pieca. 

 

  TP_2010_10 

Obserwacja transportu i przelewu ciekłej surówki do kadzi. 

 



  TP_2010_11 

Wizyta w Stalowni Konwertorowej – widok na halę konwertorów. 

 

  TP_2010_12 

Omawianie budowy i zasady działania konwertora tlenowego. 

 

  TP_2010_13 

Wizyta na terenie hali Ciągłego Odlewania Stali. 

 



  TP_2010_14 

Obserwacja procesu ciągłego odlewania stali (w tle kadzie odlewnicze). 

 

  TP_2010_15 

Obserwacja procesu cięcia pasma na slaby. 

 

  TP_2010_16 

Wizyta w nowej Walcowni Gorącej Blach – widok na halę i emitor pieca pokrocznego. 

 



  TP_2010_17 

Widok na piec pokroczny podczas rozładunku kęsiska. 

 

  TP_2010_18 

Obserwacja procesu walcowania na walcarce wstępnej. 

 

  TP_2010_19 

Zdjęcie pamiątkowe jednej z grup na terenie Walcowni Gorącej. 

 



  TP_2010_20 

Wizyta na terenie Walcowni Zimnej. 

 

  TP_2010_21 

Obserwacja procesu walcowania blach na zimno. 

 

  TP_2010_22 

Obserwacja procesu zwijania taśm zimnowalcowanych. 

 



  TP_2010_23 

Walce robocze na stelażach. 

 

  TP_2010_24 

Oglądanie gotowych taśm zimnowalcowanych. 

 

  TP_2010_25 

Na terenie składowiska żużli hutniczych w Pleszowie. 

 



  TP_2010_26 

Obserwacja eksploatacji hałdy i produkcji kruszyw z żużli hutniczych. 

 

  TP_2010_27 

Omawianie stosowanych technologii składowania odpadów uwodnionych. 

 

  TP_2010_28 

Widok na składowisko szlamów. 

 



  TP_2010_29 

Widok na składowisko odpadów żelazonośnych. 

 

  TP_2010_30 

Widok na Basen Portowy i najwyższe kominy huty. 

 

Tekst i fot. R. Oleniacz. 

 


