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De kracht van 
mondiaal opereren
ArcelorMittal’s aanbod voor autofabrikanten omvat veel meer dan alleen maar het 
breedste gamma van staalproducten voor automobieltoepassingen. Wij zijn ook 
toonaangevend op het vlak van distributie, waardecreatie en ondersteuning van 
klanten om maximaal voordeel te halen uit de eigenschappen van onze producten.

Staal blijft het meest voordelige en milieu-
vriendelijke materiaal voor autobouwers 
om gewicht te besparen in een voertuig. De 
combinatie van innovatieve staalsoorten en 
doordachte engineering stelt OEM’s in staat 
om indrukwekkende gewichtsbe sparingen 
te realiseren. Die evenaren concurrerende 
producten qua gewichtsvermindering maar 
tegen een fractie van hun kost.

Onze constant evoluerende programma’s 
met S-in motion®-oplossingen tonen 
aan dat dergelijke gewichts- en kosten-
besparingen haalbaar zijn bij gebruik van 
onze geavanceerde staalsoorten voor 
de productie van voertuigen. Wij blijven 
nieuwe topproducten ontwikkelen die een 
uitstekende toegevoegde waarde bieden. 
Recente voorbeelden zijn ons Fortiform®-
gamma van koudvervormbare staalsoorten 
en nieuwe bekledingen zoals Zagnelis®.

Een van de eerste vragen die klanten ons 
stellen over deze producten is: ‘Zijn ze 
overal beschikbaar?’ Met ArcelorMittal 
is het antwoord luid en duidelijk “ja”! Wij 
weten dat OEM’s behoefte hebben aan 
dezelfde producten en hetzelfde hoge ser-
viceniveau waar hun productievestigingen 
zich ook bevinden.

Daarom is ArcelorMittal wereldwijd 
aanwezig. En wij blijven onze productie-
infrastructuur verder uitbouwen en 
moderniseren op de plaatsen waar OEM’s 
ons vandaag nodig hebben. 

Maar ArcelorMittal biedt meer dan alleen 
maar staalproductie. Onze automobiel-
divisie is bijna 600 mensen sterk, verspreid 
over onze vijf gespecialiseerde automotive 
R&D centra. Wij hebben ook 34 resident 
ingenieurs, die gedetacheerd zijn bij auto-
constructeurs in bijna alle regio’s van de 
wereld.

ArcelorMittal’s multidisciplinaire teams be-
staan ook uit mensen van buiten de auto-
mobielwereld. Hun kennis van financiering, 
inkoop en logistiek helpt ons om nieuwe 
manieren te vinden om de verschillende 
problemen aan te pakken waarmee onze 
klanten geconfronteerd worden.

Onze technische medewerkers bieden 
klanten dan weer de vereiste expertise 
om onze staaloplossingen te vertalen naar 
nieuwe lichtgewicht oplossingen voor 
de voertuigen van vandaag. Een recent 
succesverhaal dat te danken is aan die co- 
engineering-aanpak, is de bekroonde stalen 
portieromlijsting voor de Acura MDX. Die 
is door Honda en ArcelorMittal Tailored 
Blanks ontwikkeld met de steun van 
onze wereldwijde automobiel- en R&D-
afdelingen. Hierbij worden vier stukken 
vervangen door één warmvervormd laser-
gelast vormstuk. Deze oplossing is een van 
de veiligste, lichtste en meest betaalbare 
op de markt en rijdt nu al rond! 

Geen enkel ander materiaal is zo innovatief 
als staal. Onze exploratie en exploitatie 
van de unieke eigenschappen van staal 
kent haar gelijke niet. Dag in dag uit zoekt 
ArcelorMittal’s automobieldivisie de gren-
zen op van staal. Belangrijk is vooral dat wij 
inzicht hebben in de complexiteit waarmee 
onze klanten geconfronteerd worden. Het 
mag dan ook niet verbazen dat autofabri-
kanten graag een beroep doen op ons om 
de voertuigen van morgen mee te helpen 
creëren.

Philippe Aubron 
CMO, Automotive Europe

In elke editie van Update geven we het woord 
aan een spraakmaker van ArcelorMittal. 
In dit nummer is Philippe Aubron aan 
het woord, Chief Marketing Officer van 
ArcelorMittal Automotive Europe.

‘ArcelorMittal’s wereldwijde 
aanwezigheid en 
innovatiecultuur helpen 
autoconstructeurs om lichtere, 
veiligere voertuigen te maken.‘
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ArcelorMittal en Corinth Pipeworks houden 
zich aan strenge normen en leveringstermijnen 
voor nieuwe gaspijpleiding
De Artère de l’Adour, de gaspijpleiding tussen Arcangues en Coudures in 
het zuidwesten van Frankrijk, zal bijna 100 kilometer lang zijn wanneer 
ze klaar is. Deze nieuwe pijpleiding wordt aangelegd door de Franse 
gasleverancier TIGF. De Artère de l’Adour stelt TIGF in staat om de lokale 
gasvoorziening in de regio te verbeteren en zorgt voor een verbinding 
tussen het Spaanse Baskenland en het bredere Europese gasnet. 

De buizen voor de nieuwe gaslijn zijn af-
komstig van het Griekse Corinth Pipeworks, 
dat sinds jaar en dag een klant is van 
ArcelorMittal. Corinth Pipeworks, dat op-
gericht werd in 1969, is een van ’s werelds 
toonaangevende fabrikanten van stalen 
buizen voor de olie- en gasindustrie en een 
belangrijke leverancier van buisprofielen 
voor de bouw.

Strakke leveringstermijnen
Corinth Pipeworks raakte eind augus-
tus 2013 betrokken bij het Artère de 
l’Adour-project, toen TIGF een order 
plaatste voor bijna 100 kilometer hoogfre-
quent inductiegelaste buizen (HFI) met een 
diameter van 610 mm. Door het strakke 
tijdschema van het project had Corinth 
Pipeworks slechts zes maanden tijd voor de 

uitvoering van het order, inclusief inkoop 
van het staal, vervorming, bekleding en 
verzending naar TIGF.

‘We namen onmiddellijk contact op met 
ArcelorMittal. Uit ervaring wisten we dat 
ze het kwaliteitsstaal konden leveren dat 
we nodig hadden,’ zegt Nicholas Sarsentis, 
verantwoordelijke voor de inkoop van 
warmgewalste rollen bij Corinth Pipeworks. 
‘We werken al lang zeer goed samen met 
ArcelorMittal en weten dat ze een be-
trouwbare staalpartner zijn.’ 

De keuze voor ArcelorMittal als staal-
leverancier zorgde ervoor dat Corinth 
Pipeworks niet hoefde te wachten op 
goedkeuring van TIGF. ‘ArcelorMittal 
leverde de warmgewalste rollen vanuit 

zijn fabriek in Fos-sur-Mer in de buurt van 
Marseille in Zuid-Frankrijk. Het feit dat 
ze een gerenommeerde en lokale Franse 
leverancier zijn, was een voordeel,’ zegt 
Nicholas Sarsentis. ‘Mochten we gekozen 
hebben voor een andere staalleverancier, 
dan had TIGF die mogelijk eerst moeten 
evalueren.’

Om het project te beheren, richtten 
ArcelorMittal en Corinth Pipeworks elk 
een eigen projectteam op. Het team bij 
ArcelorMittal Fos-sur-Mer volgde het or-
der op de voet en hield het team bij Corinth 
Pipeworks op de hoogte met dagelijkse 
updates. Dankzij de nauwe samenwerking 
waren er geen grote problemen tijdens het 
project.

Veeleisende staal- en 
buisspecificaties
TIGF specificeerde een veeleisende 
staalsoort met een hoge treksterkte en een 
uitstekende taaiheid bij lage temperaturen. 
‘TIGF stelde nogal hoge eisen op het vlak 
van het staal, de afwerking van de buizen 

Het net verbinden
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en de levering,’ zegt Nicholas Sarsentis. 
Corinth Pipeworks moest de afgewerkte 
buizen leveren via havens aan de kust van 
de Golf van Biskaje. TIGF wilde ook dat de 
levering lokale gemeenschappen en het 
milieu zo min mogelijk zou verstoren. 

In november 2013 vertrokken de eerste 
rollen bij ArcelorMittal naar Griekenland. 
‘Er waren bijna elke week leveringen per 
schip vanuit ArcelorMittal Fos-sur-Mer 

naar de haven vlak bij Corinth Pipeworks,’ 
legt Nicholas Sarsentis uit. Om te voldoen 
aan de just-in-timebehoeften van Corinth 
Pipeworks, verliepen de verzendingen van 
de rollen voor dit project gefaseerd.

In december 2013 werd de laatste partij 
rollen geleverd aan Corinth Pipeworks. 
‘ArcelorMittal wist zich te houden aan 
onze leveringstermijnen, waardoor wij 
op onze beurt konden voldoen aan de 

strikte leveringseisen van onze klant,’ merkt 
Nicholas Sarsentis op. ‘ArcelorMittal hield 
aan het project een tevreden klant over en 
Corinth Pipeworks ook.’

Nu de buizen geleverd zijn, legt TIGF de 
laatste hand aan de aanleg van de Artère 
de l’Adour-pijpleiding. Eenmaal getest 
en goedgekeurd, zal de pijpleiding naar 
verwachting heel binnenkort het eerste gas 
vervoeren. 
 ■

De Artère de l’Adour-
pijpleiding in cijfers

Bouwtijd: 2013 tot 2015

Buisleveringen: November 2013  
tot februari 2014

Lengte: 95 km

Soort: Over land, gas

Buisdiameter: 610 mm (24 inch)

Bekleding: 3LPE/3LPP (buitenkant) 

Debiet: 10 km per uur bij 85 bar

Ingebruikname 
voor gasvoor-
ziening:

2015

Meer informatie

Voor meer informatie over Corinth 
Pipeworks gaat u naar www.cpw.gr

Meer informatie over  
het Artère de l’Adour-project  
is beschikbaar op  

www.artere-adour-tigf.fr  
(alleen in het Frans).

Afgewerkte buizen gingen vanuit de haven van Corinth Pipeworks in Griekenland rechtstreeks naar Frankrijk.

Corinth Pipeworks maakt 
gebruik van geavanceerde 
installaties om te voldoen 
aan de strenge normen 
voor gaspijpleidingen.
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de toekomst met staal
ArcelorMittal co-engineering-aanpak ondersteunt 
automobielklanten bij elke stap van het traject
Wanneer automobielconstructeurs beginnen aan het ontwerp van een nieuw 
voertuig, kunnen ze rekenen op ArcelorMittal voor het breedste gamma van 
automobielstaalproducten en sterke co-engineering-ondersteuning. Deze 
krachtige combinatie stelt OEM’s in staat om lichtgewicht, moderne en betaalbare 
mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen naar de smaak van de consument.

ArcelorMittal’s co-engineering-ondersteu-
ning begint vanaf de prille ontwerpfase 
– tot zeven jaar of langer voordat het 
nieuwe model in de showrooms ver-
schijnt. In de eerste van de drie fasen in 
onze co-engineering-methodologie gaan 
ArcelorMittal’s Automotive Global R&D-
teams aan tafel zitten met het ontwerp-
team van de OEM. De bedoeling is om 
uit te zoeken welke staaloplossingen het 
potentieel bieden om gewicht te bespa-
ren en tegelijkertijd de crashprestaties te 
handhaven of te verbeteren.

Fase 1 identificeert de lichtste 
staalmogelijkheden
In de eerste fase selecteren ArcelorMittal 
en de OEM staalsoorten op basis van de 
vereiste eigenschappen in elk onderdeel 
van de auto. Daarbij kan de fabrikant een 
keuze maken uit de nieuwste en lichtste 
staaloplossingen die beschikbaar zijn. 
De staalsoorten worden geselecteerd 
op basis van factoren zoals lokale 

veiligheids  voorschriften en het gewenste 
productieproces van de OEM, of die nu 
warm- of koudvervorming verkiest.

ArcelorMittal’s voorstellen zijn gebaseerd op 
zijn zelf ontwikkelde technische  oplossingen 
onder de noemer S-in motion®. Sinds 2010 
brengen wij het ene na het andere S-in 
 motion®-programma op de markt. Die 
 hebben catalogi van staaloplossingen op-
geleverd voor een brede waaier van onder-
delen en verschillende soorten voertuigen, 
gaande van kleinere auto’s tot pick-ups, lichte 
bedrijfsvoertuigen en elektrisch aangedreven 
voertuigen. Een voor een bieden ze aanzien-
lijke gewichtsbesparingen en houden ze re-
kening met Europese en Noord-Amerikaanse 
crasheisen. Alle S-in motion®-oplossingen 
zijn volledig gevalideerd en kunnen geïmple-
menteerd worden met staalsoorten die 
vandaag beschikbaar zijn.

Na afloop van de eerste co- engineering-
fase gebruikt ons team onze interne 

database voor een voorlopige berekening 
van het gewichtsbesparingspotentieel van 
de geselecteerde oplossingen.

Materiaalkeuze verfijnen via CAE
De tweede fase in de methodologie is 
erop gericht de mogelijke gewichtsbespa-
ringen bij te schaven via CAE-modellen 
(Computer-Aided Engineering). Nieuwe 
ontwerpoplossingen worden geïntegreerd 
in het CAE-model om de prestaties van 
het voertuig in crash- en buigbelasting-
scenario’s te optimaliseren ten opzichte van 
het referentiemodel. De klant haalt ook 
voordeel uit ArcelorMittal’s datasets voor 
modelanalyse.

ArcelorMittal’s Global R&D-team heeft de 
rekenkracht en expertise in huis om in min-
der dan 24 uur tijd meer dan tien volledige 
virtuele crashsimulaties uit te voeren voor 
een auto. Elke simulatie bestaat uit zo’n vier 
miljoen elementen.

Crashtests, stijfheidsbeoordelingen en 
andere belastingtests worden speciaal 
gemodelleerd om de materiaalkeuze en 
vervormbaarheid te testen. Materialen en 
andere keuzemogelijkheden kunnen gewij-
zigd worden om het effect te testen van 
verschillende staalsoorten en technologie-
en zoals lasergelaste vormstukken (LWB’s). 
Na afloop van deze fase heeft de OEM een 
duidelijk beeld van het eindgewicht van de 
body-in-white en sluitende delen (hang-on 
parts) van het voertuig.

ArcelorMittal’s co-engineering-methodologie bestaat uit drie fasen
Voorlopige beoordeling  

van de mogelijke  
gewichtsbesparingen

Verfijnde analyse  
van de mogelijke  

gewichtsbesparingen

Haalbaarheid 
van vervormen 

en lassen

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Op weg naar
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zijn voor ondersteuning bij de ontwikke-
ling van hun nieuwe voertuigen. Tel daarbij 
voordelen zoals onze beproefde co-engi-
neering-aanpak, ongeëvenaarde inhouse 

expertise en service, en het is duidelijk 
waarom ArcelorMittal bekendstaat als dé 
leverancier van staaloplossingen voor de 
wereldwijde automobielindustrie. 
 ■

Experimentele  
aanpak

Warm
vervormingsproef

Koud
vervormingsproef

Incrementele  
aanpak

Autoform: ther
momechanisch 
 (incrementeel)

Autoform: 
 incrementeel

ArcelorMittal- 
methodologie

Pamstamp: thermo
mechanische 

 simulatie

Outifo:  
terug verings

controle

Eénstapsaanpak Autoform:  
Onestep

Autoform:  
Onestep

Gevorderde  
validatie Analogie Analogie

Geleidelijke validatie Warmvervormen Koudvervormen

Warm- en koudvervormingsmogelijkheden worden 
onderzocht tijdens de vervormbaarheidsanalyse

Automotive R&D 
dicht bij de klant

ArcelorMittal heeft 11 onderzoeks-
laboratoria in Europa en Noord-Amerika. 
Vijf daarvan leggen zich toe op de 
ontwikkeling van de volgende genera-
tie van staalsoorten en -oplossingen 
voor onze klanten in de automobiel-
industrie: Maizières-lès-Metz (Frankrijk), 
Montataire (Frankrijk), Gandrange 
(Frankrijk), Hamilton (Canada) en East 
Chicago (VS).

Ons onderzoekscentrum in Maizières-
lès-Metz is ’s werelds grootste R&D-
centrum voor automobielstaalsoorten. 
Op eender welk moment zijn er tot wel 
80 nieuwe staalsoorten in ontwikkeling. 

In de loop van 2014 heeft ArcelorMittal 
nieuwe staalsoorten en -oplossingen 

getest en gelanceerd die het potentieel 
bieden om het gewicht van eender welke 
auto verder te verminderen. Een voor-
beeld van die staalsoorten van de “derde 
generatie” is Fortiform®, een nieuw 
gamma van koudvervormbare geavan-
ceerde hogesterktestaalsoorten (AHSS). 
Die kunnen in bepaalde voertuigonder-
delen gewichtsbesparingen van tot wel 
20% opleveren. Andere voorbeelden zijn 
PHS-staalsoorten (Press Hardened Steel) 
van de volgende generatie, zoals Usibor® 
2000 en Ductibor® 1000. Sommige van 
die staalsoorten kunnen meer energie 
absorberen bij een crash, waardoor ze 
ideaal zijn voor gebruik in structurele on-
derdelen van een voertuig die betrokken 
kunnen raken bij een botsing.

ArcelorMittal’s S-in motion®-oplossin-
gen zijn ook toegepast op pick-ups. De 
geïdentificeerde oplossingen maken het 
mogelijk om het gecombineerde gewicht 
van de cabine, de laadbak, het frame en 
de sluitende delen van het voertuig met 
23% te verminderen ten opzichte van 
een referentievoertuig uit 2014. Deze 
oplossingen voldoen aan de  wettelijke 
normen voor de prestaties van het 
voertuig. Nieuwe oplossingen met AHSS-
staalsoorten van de derde generatie 
bieden de mogelijkheid om verdere ge-
wichtsbesparingen te realiseren, die zo’n 
22 kg per voertuig kunnen bedragen.

Laatste fase pakt 
praktische zaken aan
In de laatste fase van ArcelorMittal’s 
co-engineering-methodologie worden de 
assemblage en vervormbaarheid van de 
onderdelen van het voertuig beoordeeld. 
Ook de haalbaarheid van het gebruik van 
technologieën zoals LWB’s en dieptrekken 
wordt beoordeeld en geoptimaliseerd.

De gedetailleerde assemblageanalyse maakt 
gebruik van een driestappenstrategie om 
de assemblagerisico’s voor elke combinatie 
(stack-up) te valideren. Voor de meest ri-
sicovolle stack-ups kunnen digitale simu-
laties uitgevoerd worden aan de hand van 
ArcelorMittal’s eigen gegevens voor elke 
staalsoort. Zo kunnen de OEM’s hun pro-
cesparameters verbeteren. Afhankelijk van 
de eisen van de OEM, behoort ook experi-
mentele validatie van complexere assem-
blageconfiguraties tot de mogelijkheden.

Voor de beoordeling van de vervormbaar-
heid worden simulaties gebruikt. Zo wordt 
de haalbaarheid van vervorming geëvalu-
eerd voor alle nieuwe oplossingen. Daarbij 
variëren de detailniveaus afhankelijk van de 
complexiteit van het onderdeel. We kunnen 
zowel warm- als koudvervormingsmo-
gelijkheden onderzoeken, afhankelijk van 
de gewenste strategie van de OEM. Ons 
gespecialiseerd onderzoekscentrum voor 
automobieltoepassingen in Montataire 
(Frankrijk) voert dieptrekproeven uit voor 
nieuwe staalsoorten. Op basis van die proe-
ven kunnen wij best practices voor ver-
vorming voorstellen aan onze klanten. Wij 
kunnen ook vervormingsproeven uitvoeren 
op basis van eigen ontwerpen van de klant.

Na afloop van de laatste fase van de metho-
dologie houdt onze ondersteuning niet op. 
Voor grote fabrikanten staat ArcelorMittal’s 
team van resident ingenieurs paraat om 
extra ondersteuning te bieden wanneer dat 
nodig is. Onze Automotive Global R&D-
teams kunnen ook technisch advies geven 
tijdens de industrialisatie en serieproductie 
van het voertuig. En dat tot het punt waar 
het voertuig de assemblagelijn verlaat. 

Alleen al ArcelorMittal’s uitgebreid gamma 
van automobielstaalsoorten en wereldwij-
de aanwezigheid zijn voldoende redenen 
waarom OEM’s bij ons aan het juiste adres 

Wij kunnen in minder 
dan 24 uur tijd meer dan 
10 volledige virtuele 
crashsimulaties uitvoeren voor 
een auto. Elke simulatie bestaat 
uit zo’n 4 miljoen elementen.
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De boodschap aan 
de man brengen
Organisaties voor de promotie van staal vergroten 
het marktaandeel van staal in de bouw
In tal van Europese landen bestaan er onafhankelijke organisaties voor de 
promotie van staal (IPO’s). Hun rol? De voordelen van staal onder de aandacht 
brengen en het gebruik ervan bevorderen, vooral in de bouw. Maar hoe doen 
ze dat en hoe kunnen ArcelorMittal-klanten voordeel halen uit hun diensten?

De activiteiten van een IPO verschillen van 
land tot land, gaande van uitwisseling van 
knowhow tussen leden tot oprichting van 
specifieke technische commissies om te 
pleiten voor opname van staal in nieuwe 
nationale bouwvoorschriften en -normen. 
Zo publiceren IPO’s brochures en techni-
sche onderzoeken, organiseren ze semi-
naries en sitebezoeken en verzorgen ze 
studieprogramma’s voor studenten in het 
hoger onderwijs. Ze bieden ook program-
ma’s die segmentspecifieke thema’s be-
handelen. Denk bijvoorbeeld aan corrosie, 
ontwerp, brand- en aardbevingsbestendig-
heid, duurzaamheid en specifieke staaltoe-
passingen zoals bruggen, dakbedekking en 
gevelbekleding.

Gericht op alle segmenten 
van de bouw
Laten we er enkele uitlichten. Infosteel, 
de IPO voor staal in België en Luxemburg, 
richt zich tot alle partijen die actief zijn in 
de besluitvormings- en uitvoeringsfase 
van staalbouwprojecten. ‘Ons doelpubliek 
bestrijkt een breed spectrum, van inves-
teerders en architecten tot ingenieurs, 
staalconstructeurs, staaldistributeurs en 
onderaannemers,’ zegt Philippe Coigné, 
algemeen directeur van Infosteel.

De meeste IPO’s zijn afhankelijk van de 
steun van leden voor de financiering van 
het leeuwendeel van hun activiteiten. 
Sommige vullen hun middelen aan met 

extra publicaties en trainingen. Neem nu 
Bouwen met Staal, de Nederlandse IPO 
voor staal. ‘Wij geven eigen publicaties uit 
over gevarieerde onderwerpen, van ont-
werpen met staal tot fire safety enginee-
ring,’ legt Frank Maatje uit, directeur van 
de IPO. ‘Via Studieboek-op-maat kunnen 
docenten zelf een cursus samenstellen op 
basis van hoofdstukken in onze publica-
ties. Zo kunnen ze leermaterialen op maat 
aanbieden, terwijl studenten besparen op 
boeken.’

Infodagen om te netwerken
Zowel Infosteel als Bouwen met Staal 
organiseert infodagen voor studenten en 
bouwprofessionals. ‘Het studentenpro-
gramma van onze Nationale Staalbouwdag 
is gericht op studenten bouwkunde en 
civiele techniek aan universiteiten en 
hogescholen,’ zegt Frank Maatje. ‘Wij 
brengen studenten bijeen, bezoeken een 

Leden van de Duitse IPO Bauforumstahl waren vertegenwoordigd op de 
stand van de organisatie op de Bau 2015-beurs in München.
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staalbouwer of bouwproject en brengen 
ze dan per touringcar naar de uitreiking 
van onze StudentenSTAALprijs.’ Elk jaar 
nemen er meer dan 300 studenten deel. 
Bouwen met Staal verzorgt ook infodagen 
die specifiek gericht zijn op architecten en 
ingenieurs.

Infosteel’s Staalbouwdag weet meer 
dan 500 bouwprofessionals te trekken 

voor een dag vol lezingen en gesprek-
ken over het gebruik van staal in de 
bouw. ‘Het is een ideale dag om je 
kennis op te frissen en nieuwe zakelijke 
contacten te leggen,’ merkt Philippe 
Coigné op. ‘We maken ook van de gele-
genheid gebruik om de winnaars bekend 
te maken van onze Staalbouwwedstrijd, 
die doorgaans meer dan 150 deelne-
mende projecten telt.’

Focus op lokale thema’s
IPO’s leggen zich ook toe op specifieke 
aandachtspunten van de landen waar ze 
actief zijn. Neem nu Italië en Turkije. Beide 
worden vaak getroffen door aardbevingen. 
De IPO’s voor staal lobbyen er actief bij 
regelgevende instanties voor verande-
ringen in bouwvoorschriften. Die moeten 
het mogelijk maken om het uitzonderlijke 
potentieel van staal te benutten om het ef-
fect van seismische activiteit te beperken. 
IPO’s coördineren ook technische werk-
groepen en educatieve cursussen. En ze zijn 
betrokken bij de bouw van gebouwen die 
de voordelen aantonen van het gebruik van 
staal in deze regio’s.

Voor staalproducenten zoals ArcelorMittal 
bieden IPO’s een manier om te commu-
niceren met een breder publiek over zijn 
innovatieve staalsoorten en oplossingen 
voor de bouw. ‘Belangrijk is dat we de 
kennis verruimen van regelgevers, mensen 
die beroepsmatig met de bouwwereld te 
maken hebben, en de volgende generatie 
die momenteel architectuur of bouwkun-
de studeert,’ legt Marta Dziarnowska uit, 
International Steel Promotion Director 
bij ArcelorMittal. ‘De IPO’s waarmee 
ArcelorMittal samenwerkt, weten veel 
beter wat er leeft bij hun lokale doelpubliek. 
Voor een internationale staalproducent 
zoals ArcelorMittal is dat minder evident. 
 ■
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Haal meer uit uw lokale IPO voor staal

Elk jaar zetten IPO’s voor staal meer dan 
500 evenementen op touw. Denk bij-
voorbeeld aan seminaries en trainings-
cursussen, goed voor zo’n 30.000 deel-
nemers. Per jaar worden er gemiddeld 
250 publicaties uitgegeven in lokale talen 
en bezoeken meer dan één miljoen men-
sen de websites van de IPO’s, onder wie 
voornamelijk architecten en ingenieurs.

Veel IPO’s voor staal hebben ook gratis 
helpdesks voor advies aan de bouwsector 
over lokale voorschriften en goed gebruik 
van staal. IPO’s zoals Bouwen met Staal 
bieden bovendien een uitgebreide databank 
met antwoorden op veelgestelde vragen. 
‘Onze Staalsupport-website met vragen 
en antwoorden is onze meest bezochte 
webpagina,’ merkt Frank Maatje op. ‘In 

het licht van de Eurocodes werken we met 
andere IPO’s aan een Europese databank 
met antwoorden op veelgestelde vragen 
over het gebruik van staal in de bouw.’

Voor wie betrokken wil raken, is lid-
maatschap van de lokale IPO een optie. 
Naast staalproducenten kunnen door-
gaans ook verwante bedrijven en lesge-
vers lid worden, zoals staaldistributeurs, 
(staal)bouwers, adviseurs, fabrikanten 
van producten, ontwerpers en profes-
soren aan technische universiteiten.

De contactgegevens voor Europese IPO’s 
zijn te vinden op Constructalia ( constructalia.
arcelormittal.com), ArcelorMittal’s web-
site die gewijd is aan staalbouw. Zoek 
onder Links of klik op de knop Contact.

Opleidingen zoals “Staalkennis” van Infosteel zijn 
een belangrijk onderdeel van de IPO-activiteiten.

Infodagen van Bouwen met Staal brengen studenten en mensen 
uit de bouwwereld met elkaar in contact.
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Magnelis® geeft meerwaarde 
aan zonne-energieprojecten
Magnelis® is de eerste zink-magnesium-aluminiumbekleding voor staal 
die gecertificeerd is voor gebruik in kustomgevingen. De kenmerkende 
metallische samenstelling van Magnelis® zorgt op het hele metaaloppervlak 
voor een stabiele, robuuste en zelfherstellende laag. Magnelis® biedt 
uitbaters van grote zonne-energie-installaties dragende structuren 
die meer dan 25 jaar lang zogoed als onderhoudsvrij blijven.

SP Sitac, een internationale goedkeu-
rings- en certificatie-instelling voor de 
bouw, heeft Magnelis® getest en goedge-
keurd voor gebruik in C5-M-omgevingen 
(kustomgevingen). Dat betekent dat 
Magnelis® gebruikt kan worden in kustge-
bieden met een hoge zoutconcentratie.

Zinkverbruik minimaliseren
Het magnesiumgehalte van 3% in 
Magnelis® is van cruciaal belang. Het zorgt 
op het hele staaloppervlak voor een sta-
biele en robuuste beschermende laag die 
een veel betere corrosieweerstand biedt 
dan bekledingen met een lager gehalte aan 
magnesium. Dankzij het lagere zinkverbruik 
in vergelijking met conventionele verzinking 
helpt de bekleding hulpbronnen in stand 
te houden voor toekomstige generaties. 
Tegelijkertijd is de milieu-impact beperkter 
dankzij de lagere zinc run-off rate. Dat is 

een aanduiding voor de hoeveelheid zink 
die terechtkomt in de bodem. Bovendien is 
Magnelis® tot wel tien keer beter bestand 
tegen corrosie dan verzinkt staal.

Door een Magnelis®-bekleding te selec-
teren voor de constructie-elementen van 
zonne-energieparken, kunnen uitbaters de 
levensduur ervan verlengen en de rendabi-
liteit op hun investering maximaliseren.

‘Wij gebruiken Magnelis® vooral vanwege 
de kwaliteit en duurzaamheid van de be-
kleding,’ legt Jürgen Wolpert uit, eigenaar 
van CWF, een toonaangevende producent 
van montagesystemen voor fotovoltaïsche 
installaties in open veld. ‘Een andere reden 
is het logistieke voordeel dat Magnelis® 
biedt. We kunnen onze onderdelen maken 
zonder het dure en tijdrovende proces van 
stukverzinking. Dat bespaart ons een week 

verwerkingstijd en stelt ons in staat om 
de korte doorlooptijden te garanderen die 
deze sector eist.’ 

Magnelis® ZM310 (25 µm) is de meest ge-
bruikte bekleding voor zonne-energietoe-
passingen en biedt een garantie tot 25 jaar. 
Onlangs heeft ArcelorMittal Magnelis® 
ZM430 ontwikkeld, dat een dikkere 
(35 µm) bekleding heeft. ZM430 biedt de 
best mogelijke bescherming in agressievere 
bodems en in gebieden die blootgesteld zijn 
aan een hogere mate van afslijting.

Dankzij ArcelorMittal International kan 
Magnelis® gebruikt worden voor zon-
ne-energieprojecten waar ook ter wereld. 

CWF gebruikt Magnelis® vooral vanwege de 
kwaliteit en duurzaamheid van de bekleding.

De elementen trotseren
Profil du Futur biedt staalstructuren met 
Magnelis®-bekleding voor grondgebonden 
zonne-energie-installaties.
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Profil du Futur 
Profil du Futur is een producent van 
toepassingen uit constructiestaal voor 
gebouwen en grondgebonden zonne-
energie-installaties. Ook Profil du Futur 
maakt deel uit van ArcelorMittal Distribution 
Solutions. Het is gevestigd in Frankrijk.

‘Voor vrijwel elk project bevelen wij 
Magnelis® aan,’ legt Pascal Fratta 
uit, hoofd verkoop bij Profil du Futur. 
‘Magnelis® is ideaal voor grondgebonden 
installaties: zelfs op dragende structuren 
die in contact komen met de bodem, laat 
de bekleding het niet afweten.’ 

In de loop van 2014 heeft Profil du Futur 
meer dan 10 grote zonne-installaties ge-
realiseerd voor uitbaters in heel Frankrijk.

Solar Projects geeft meerwaarde aan projecten op utiliteitsschaal
Solar Projects, dat deel uitmaakt van 
ArcelorMittal’s business line Energy 
Projects in Distribution Solutions (Business 
Division Projects), is een gespecialiseerde 
divisie die precisiestaalconstructies voor 
zonne-energieprojecten levert. Solar 
Projects richt zich op de productie van 
geprefabriceerde zonvolgers en biedt 
co-engineering-diensten, verwerking en 
technisch advies.

Het werkt samen met ontwikkelaars en 
aanbieders van engineering-, inkoop- en 
bouwdiensten (EPC-bedrijven) aan pak-
ketoplossingen voor installaties op basis 
van geconcentreerde fotovoltaïsche cellen 

(CPV) en geconcentreerde zonne-ener-
gie (CSP), ook wel bekend als thermische 
zonne-energie.

‘Wij adviseren hen op het vlak van de 
beschikbare staalsoorten, bekledingen, 
geometrie, verwerkingsmogelijkheden en 
afmetingen, zodat ze de meest geschikte 
oplossing vinden,’ legt Sven Van Welden 
uit, business development manager bij 
Solar Projects. 

Om de lasergesneden stukken te 
beschermen, die zo’n 50% van een 
doorsnee-installatie uitmaken, maakt 
Solar Projects gebruik van Magnelis®. ‘De 

lasersnijbewerking levert een lasnaad van 
6 mm op, die Magnelis® kan overbruggen 
en beschermen dankzij zijn zelfherstellende 
eigenschappen,’ merkt Sven Van Welden 
op. ‘Normale lasnaden zijn te dik voor 
Magnelis®. Daarom adviseren wij klanten om 
hun installaties zodanig aan te passen dat ze 
lassen kunnen voorkomen. Het scheelt een 
processtap, levert tijd- en geldwinst op en 
beperkt de complexiteit voor onze klanten.’

Dankzij eigen productiesites in China en 
Egypte kan Solar Projects meer doen dan 
alleen maar Magnelis® leveren. Het kan 
structuren rechtstreeks aan bouwheren 
leveren als een totaaloplossing in staal. 

Solar Projects leverde de complete set van geprefabriceerde stalen 
onderdelen voor dit CPV-project in Californië (VS).

Solar Projects kan het staal dat bekleed is met 
Magnelis®, lasersnijden, stansen of dieptrekken 
volgens de specificaties van de klant.

Magnelis® niet aangetast door lijmen
Vergeleken met andere staalsoorten met 
zinkbekleding op de markt, biedt staal met 
Magnelis®-bekleding opmerkelijk consisten-
te hechtprestaties. Dat blijkt uit een reeks 
tests die uitgevoerd zijn door Sika Services, 
een toonaangevende leverancier van lijmen 
voor de zonne-energie-industrie.

Op de nieuwe substraten gaven alle geteste 
lijmen blijk van hechtsterkte, ongeacht het 
type bekleding. Maar de hechtprestaties 
vertoonden grote verschillen na ernstige 
verouderingsomstandigheden. Dat was 
vooral het geval na een neutrale zoutnevel-
test van 1000 uur (EN ISO 9227). 

De hechting aan het elektrolytisch 
verzinkte staal was aangetast door 
zware kruipcorrosie. ‘Dat betekent dat 
de aantasting van de zinkbekleding zich 
zelfs onder de lijmnaad verder zette,’ legt 
Michael Niederführ uit, een ingenieur bij 
Sika Services die verantwoordelijk is voor 
zonne-energietoepassingen. ‘Dat resul-
teerde in compleet verlies van de hech-
ting na afloop van de zoutneveltest van 
1000 uur.’

Standaard dompelverzinkte staalsoorten 
lieten de eerste tekenen van kruipcorro-
sie zien aan de rand van de lijmverbinding. 
Dat zorgde voor een lichte vermindering 
van de sterkte van de verlijmde assem-
blage.

‘Bij de Magnelis®-substraten daarente-
gen tastte geen enkele van de toege-
paste verouderingsomstandigheden de 
hechtprestaties op lange termijn aan,’ 
merkt Michael op. ‘De uitgevoerde pro-
cedures lieten alleen de typische verou-
deringsverschijnselen zien.’  
 ■

Lijmen die gebruikt worden op Magnelis®-
substraten, worden niet aangetast door 
verouderingsomstandigheden op lange 
termijn, zo blijkt uit hechttests door Sika.
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Investeren in de toekomst van 
de automobielindustrie in Europa
ArcelorMittal blijft investeren in zijn Europese installaties om de volgende 
generatie van staalsoorten voor de automobielindustrie te maken. 
Recente investeringen hebben geleid tot de ontwikkeling van een uniek 
opdampingsproces om de zinklaagkwaliteit te verbeteren: JVD (Jet Vapour 
Deposition). De eerste JVD-lijn is momenteel in aanbouw bij ArcelorMittal 
Liège (België), dat de lijn zal gebruiken om ArcelorMittal’s nieuwe Jetgal®-
bekleding aan te brengen. Om de kwaliteit van onze producten verder te 
verbeteren, hebben we er ook een nieuwe strekrichtmachine en kantschaar 
geïnstalleerd. ArcelorMittal Gent (ook in België) ondergaat een transformatie 
van € 140 miljoen om Fortiform® te kunnen produceren, een nieuw gamma van 
koudvervormbare geavanceerde hogesterktestalen voor de automobielsector.

ArcelorMittal Gent investeert sterk 
in de productie van Fortiform®
In 2014 introduceerde ArcelorMittal een 
nieuw gamma van koudvervormbare 
AHSS-staalsoorten: Fortiform®. Hiermee 
kunnen OEM’s lichtgewicht, koudvervormde 
structurele elementen realiseren. Deze 
AHSS-staalsoorten van de derde generatie 
maken extra gewichtsvermindering 
mogelijk dankzij hun betere mechanische 
eigenschappen in vergelijking met 
conventioneel AHSS-staal. Ondanks hun 
hogere sterkte bieden de Fortiform®-
staalsoorten dezelfde vervormbaarheid.

De productie werd vorig jaar opgestart in 
de fabrieken van Gent en Luik. De Gentse 
fabriek zal de volledige productie, van 
vloeibaar staal tot en met afwerking van de 
koudgewalste producten voor zich kunnen 
nemen. Ook in Luik wordt een deel van de 
volumes afgewerkt. 

Ambitieus investeringsprogramma
Om het staal van de toekomst te kunnen 
produceren, loopt er bij ArcelorMittal 
Gent een bijzonder ambitieus 
investeringsprogramma van 140 miljoen 
euro verspreid over verschillende jaren. We 
kunnen gerust spreken over ‘de investering 
van de eeuw’ voor ArcelorMittal Gent. De 
investeringen situeren zich in de afdelingen 
staalfabriek, warmwalserij en koudwalserij.

In de staalfabriek heeft ArcelorMittal 
Gent een ultra-moderne pannenoven 
geïnstalleerd. Dat is een installatie 
voor het raffineren van staal die 
Fortiform® zijn superieure sterkte- en 
vervormbaarheidseigenschappen verleent 
en een hoge weerstand tegen inscheuren 
op snijranden garandeert, de zogenaamde 
hole expansion.

Ook in de continugieterij, waar vloeibaar 
staal tot plakken wordt omgevormd, 
vond een complete vernieuwing van het 
hart van de gietinstallatie plaats door 
de gietsegmenten uit te rusten met een 
dynamische softreductie. Door deze 
vernieuwing zal de interne homogeniteit 
van de staalstructuur superieur zijn. 

Geavanceerde hogesterktestalen vragen de 
meest krachtige installaties om de plakken 
te walsen tot rollen in de warmwalserij. 
Daarom werd de motorisatie van de eind-
walstrein al vernieuwd en wordt een nieu-
we opwarmingsoven gebouwd tegen eind 
2015. Ook worden twee eindwalstuigen 
vernieuwd en twee worden er versterkt om 
de walskrachten te verhogen van 3100 tot 
5000 ton. Tevens worden de regelsyste-
men voor dikte, breedte, profiel en vlakheid 
vernieuwd met de snelste digitale “state of 
the art” processorsystemen.

‘De warmwalserij van ArcelorMittal Gent is 
hiermee toonaangevend in Europa op het 
vlak van staalkwaliteit, overeenkomstig 
de nauwkeurige specificaties en dit met 
een uitgebreid afmetingenrooster’, aldus 
Matthieu Jehl, CEO van ArcelorMittal Gent. 

In de koudwalserij werd de lasinstallatie 
van de beitslijn gemoderniseerd en is de 
continugloei- en afwerkingslijn (CAPL) 
vernieuwd om de hogere sterkte van 
de Fortiform®-staalsoorten te kunnen 
verwerken.

In ArcelorMittal Gent werd € 140 miljoen geïnvesteerd om o.a. een ultra-moderne pannenoven (foto links)  
te installeren en de walstuigen (foto rechts) te vernieuwen om Fortiform®-staal te kunnen produceren. 
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Strekrichtmachine en kantschaar verbeteren de kwaliteit
Om de staalkwaliteit te verbeteren, hebben 
we een nieuwe strekrichtmachine en kant-
schaar geïnstalleerd op de continugloeilijn 
van de site in Kessales, die deel uitmaakt van 
ArcelorMittal Liège. Het project werd mid-
den 2014 voltooid. Dankzij deze investering 
van € 8,6 miljoen zal ArcelorMittal de vlak-
ste automobielstaalsoorten zónder inwen-
dige spanningen kunnen leveren. De nieuwe 
installaties ondergaan momenteel de laatste 
tests. De commerciële productie gaat van 
start in het tweede kwartaal van 2015.

Met deze investering speelt ArcelorMittal 
in op de vraag van zijn automobielklanten 
naar extreem vlakke producten. De OEM-
vlakheidseisen worden steeds strenger, 
vooral voor ultrahogesterktestaalsoorten 
(UHSS) met een treksterkte van meer dan 
900 MPa. Inwendige spanningen zouden 
vervorming van het staal kunnen veroorza-
ken bij de verknipping tot platen. 

‘Dankzij deze unieke installatie zullen onze 
klanten UHSS-staal kunnen gebruiken zon-
der verstoring van knip-, dieptrek- of profi-
leringsprocessen door vlakheidsproblemen,’ 
legt Serge Seron uit, de verantwoordelijke 
voor kwaliteit en productontwikkeling bij 

ArcelorMittal Liège. ‘We hebben de beken-
de problemen aangepakt om OEM’s in staat 
te stellen nieuwe onderdelen met UHSS-
staal te produceren.’

De lijn in Luik is ArcelorMittal’s eerste met 
een strekrichtmachine die krachtig genoeg 
is om UHSS-staalsoorten te verwerken. De 
machine is geschikt voor een waaier aan 

staalsoorten, waaronder ook MartINsite® 
1500 en Dual Phase 1180. De staalsoorten 
zijn bedoeld voor zowel OEM’s als 
toeleveranciers.

Ook nieuw is een kantschaar die 
ArcelorMittal in staat zal stellen om UHSS-
staal te leveren dat perfect gladde en 
regelmatige randen heeft.

JVD versnelt en verbetert de verzinking
Een wereldprimeur is het jet vapour de-
position-procedé (JVD) voor verzinking, 
dat ArcelorMittal’s Global R&D-teams 
ontwikkeld hebben in samenwerking met 
het Metallurgical Research Centre (CRM 
Group). Midden 2016 wordt de industriële 
productie opgestart op ’s werelds eerste 
JVD-lijn, goed voor een productiecapaciteit 
van 300.000 ton bekleed staal per jaar.

JVD maakt het mogelijk om staal op hoge 
snelheid te voorzien van een zinklaag. 
Door een gelijkmatige zinkbekleding aan te 
brengen op het staal, zorgt dit verzinkings-
proces ervoor dat er geen zwakke punten 
zijn waar corrosie kans maakt.

De JVD-lijn zal voornamelijk ingezet wor-
den voor de productie van Jetgal®, een 
gloednieuwe bekleding voor de geavan-
ceerde hogesterktestaalsoorten (AHSS) 
die ArcelorMittal ontwikkeld heeft voor 
de automobielindustrie.

Baanbrekend procedé
Bij het JVD-procedé wordt zinkdamp 
onder vacuüm gelijkmatig verdeeld over 
bewegende staalband. Met het oog op 
efficiëntiewinst kan de lijn gekoppeld 
worden aan een snelle continugloeilijn.

JVD is een baanbrekend procedé, dat 
REACH-conform is. Andere pluspun-
ten zijn dat het relatief weinig energie 
verbruikt in vergelijking met andere 
verzinkingsprocessen en een zeer hoog 
zinkrendement biedt. En dat zonder ver-
liezen. ‘JVD toont aan wat ArcelorMittal’s 
Global R&D-teams in hun mars hebben 
en hoe toegewijd ze te werk gaan,’ legt 
Jean-Luc Thirion uit, hoofd van Global 
R&D voor de automobielindustrie. ‘De 
ontwikkeling van JVD heeft acht jaar in 
beslag genomen, van een laboratorium-
test op kleine schaal tot een volwaardige 
industriële oplossing.’

De nieuwe lijn wordt gebouwd door 
Arceo. Dat is een joint venture tussen 
ArcelorMittal en Sogepa, een investe-
ringsfonds voor ondersteuning van de 
sociaaleconomische ontwikkeling van het 
Waalse Gewest in België. De bouwkosten 
van de JVD-lijn worden geraamd op zo’n 
€ 60 miljoen.

Luik als kloppend hart 
van staalinnovatie
‘Het Jetgal®-project toont eens te meer aan 
dat de regio Luik altijd al een bakermat van 
innovatie geweest is in de staalsector en 
dat altijd zal blijven,’ merkt Renaud Witmeur 
op, voorzitter van Sogepa’s bestuurscomité. 
‘Deze investering in de ontwikkeling van 
veelbelovende nieuwe producten laat zien 
dat Sogepa zich inzet voor de toekomst van 
de staalsector in Wallonië.’

In een tweede fase wordt de nieuwe be-
kledingslijn gekoppeld aan ArcelorMittal’s 
bestaande continugloeilijn. ‘De site in Luik 
wordt de eerste ter wereld die uitgerust is 
met deze technologie,’ zegt Bernard Dehut, 
CEO van ArcelorMittal Liège. ‘Het zal ons 
wereldwijd leiderschap op het vlak van 
bekledingstechnologie versterken.’

De semi-industriële lijn die gebruikt werd 
voor de ontwikkeling en beoordeling 
van de Jetgal®-technologie
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Een jaar  
vol innovaties 
Innovatie speelt een sleutelrol 
in de commerciële strategie 
van ArcelorMittal
Onze innovatiecyclus is dynamisch, veelzijdig en zeer 
efficiënt. Daarbij luisteren we naar onze klanten en 
stemmen we onze producten af op hun uiteenlopende 
eisen. Dag in dag uit tast ons team van 1300 Global R&D-
specialisten de grenzen af van wat staal allemaal kan. 
Ze ontwikkelen oplossingen die voldoen aan uw bestaande 
behoeften en anticiperen op verwachte toekomstige. 

Samen met ArcelorMittal’s marketingteams 
staat het Global R&D-team dicht bij de 
klant. Onze R&D-teams stellen hun exper-
tise en geavanceerde technologie graag ter 
beschikking van klanten die baanbrekende 
producten willen maken die voordelig én 
milieuvriendelijk zijn.

Om aan te tonen hoe ons onderzoekspro-
gramma zijn vruchten afwerpt, belichten 

we in dit artikel een handvol van de vele 
producten die ArcelorMittal dit jaar op de 
markt zal brengen of zal verbeteren. Elke 
staaloplossing biedt onze klanten de kans 
om nog meer waarde te creëren voor de 
toepassingen die ze met ArcelorMittal-
producten produceren.

2015
Afschrikbare boorgelegeerde 
staalsoorten op maat 
van uw behoeften

Onze selectie van afschrikbare boorge-
legeerde staalsoorten biedt een unieke 

combinatie van extreme hardheid, 
inwendige zuiverheid en hoge 

sterkte. Een ander voordeel 
is hun weerstand tegen 
mechanische belastingen 
na warmtebehandeling 

van afgewerkte onderde-
len. ArcelorMittal kan hun 
eigenschappen aanpassen 

aan uw specifieke wensen. 
Zo kunt u gelaste buizen 

maken voor automobiel- en 
landbouwtoepassingen die langer 

meegaan en aanzienlijk lichter zijn.

In de loop van 2015 zal ArcelorMittal 
Europe – Flat Products zijn portfo-
lio van afschrikbare boorgelegeerde 
staalsoorten versterken met vijf nieuwe 
staalsoorten die maximale flexibiliteit 
bieden. Fabrikanten van kleine gelaste 
buizen en landbouwmaterieel zullen 
daadwerkelijk merkbare kostenbespa-
ringen realiseren bij de overstap op die 
nieuwe staalsoorten.
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Magnelis® 
en Optigal™ 
voeren de 
markt voor 
metallische 
bekledingen 
aan

Minder dan een decennium na de ontwikkeling wordt 
Magnelis® nu erkend als de best presterende metallische 
bekleding voor zonnepanelenstructuren, vangrails, ske-
letconstructies van gebouwen en tal van andere toepas-
singen waar corrosieweerstand van cruciaal belang is. De 
opname van zink-aluminium-magnesiumbekledingen in de 
Europese norm voor continu-dompelbeklede staalproduc-
ten (EN 10346) zal nieuwe kansen creëren voor Magnelis®. 
Voor meer informatie over Magnelis® en het gebruik ervan 
in de zonne-energiesector leest u het artikel op pagina 10.

ArcelorMittal’s Optigal™ wordt nu aangeboden als een 
geoptimaliseerd substraat voor voorgelakte producten. Het 
biedt de corrosiebescherming en flexibiliteit die vereist zijn 
voor de meeste bouwtoepassingen. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de vermelde producten gaat 
u naar industry.arcelormittal.com. Wilt u uw eisen be-
spreken met Global R&D? Neem vandaag nog contact 
op met uw lokale contactpersoon bij ArcelorMittal. Het 
is goed mogelijk dat we al de aangewezen staaloplossing 
hebben om u te helpen uw activiteiten te innoveren.

Granite®-gamma luidt 
een revolutie in op het 
vlak van voorgelakt staal

Architecten en stedenbouwkundigen besteden vandaag meer aandacht 
aan de duurzaamheid en esthetiek van onze bebouwde omgeving. 
Slimme investeerders zijn zich ervan bewust dat mooie, duurzame ge-
bouwen een beter rendement op hun investering opleveren.

ArcelorMittal heeft zijn gamma van esthetische Granite®-staalsoorten 
voor dakbedekkingen en gevelbekledingen verrijkt om in te spelen op die 
tendens. We bieden een ruime keuze, gaande van matte, getextureerde 
oppervlakken (zoals Granite® Deep Mat voor daken en Granite® Silky 
Mat voor gevels) tot glanzende afwerkingen zoals Granite® Silky Shine 
(beschikbaar sinds april 2015). 

Veel van ArcelorMittal’s recente ontwikkelingen op het vlak van organische 
bekleding van staalrollen hebben de duurzaamheid en het corrosiegedrag 
van zijn staalsoorten verbeterd. Granite® Storm, ons populairst diepmat 
bekleed staal in Europa, is zo succesvol op beide vlakken dat we extra pro-
ductielijnen hebben moeten opstarten om de vraag aan te kunnen. 

ArcelorMittal Solano® is onze oplossing voor daken en gevelbekleding in 
veeleisende omgevingen. Solano® presteert uitzonderlijk en biedt een 
uitstekende corrosieweerstand. In 2015 brengen we Solano® Nature 
op de markt. Net zoals de rest van het Nature-gamma (waaronder de 
Granite®-staalsoorten) is ook Solano® Nature vrij van chromaten en 
loopt het vooruit op Europese regelgeving over het gebruik van schade-
lijke stoffen (REACH).

Voordelige oplossing  
voor silo’s en tanks

De staalsoort S390EK is door ArcelorMittal Europe – Flat 
Products ontwikkeld als hogesterktestaal dat geschikt is 
voor het dubbelzijdige emailleerproces dat gebruikt wordt 
voor silo’s en tanks. Het staal staat garant voor een email-
leersubstraat zonder afschilfering dat het gebruik van 
grondemails of onderlagen met hechtende metaaloxiden 
zoals nikkel of kobaltoxiden overbodig maakt. 

De minimaal gegarandeerde elasticiteitsgrens na de in-
branding van het email bedraagt 390 megapascal (MPa). 
Zo kunnen klanten de dikte van het gebruikte staal ver-
minderen. Bij gebruik van S390EK mogen silofabrikanten 
zich verwachten aan kostenbesparingen van ongeveer 
20% dankzij het vereenvoudigde emailleerproces en de 
hogere sterkte.
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Amstrong™: extra gewichtsvermindering 
voor nieuwe sectoren

ArcelorMittal’s nieuw Amstrong™-gamma van ultrahogesterktestaalsoor-
ten (UHSS) stelt fabrikanten in staat om lichtgewicht oplossingen te 
ontwikkelen voor landbouw-, zware hijs-, machine- en werktuigbouw-, 
mijnbouw- en transporttoepassingen.

Het merk Amstrong™ garandeert uitstekende vlakheids- en koudvervor-
mingseigenschappen voor producten die op lengte geknipt worden. Met 
hun extreem hoge slagvastheid zijn de staalsoorten van het Amstrong™-
gamma de juiste keuze voor heavy-duty toepassingen. 

ArcelorMittal biedt zijn klanten een duidelijk voordeel dankzij de brede 
waaier aan beschikbare afmetingen. Neem nu onze Amstrong™ 700MC-
staalsoort, die besteld kan worden in diktes van 1,8 tot 15 mm en breed-
tes tot 2000 mm. Die flexibiliteit vertaalt zich in aanzienlijke productivi-
teitswinst voor de verwerkende bedrijven.

In de loop van 2015 zullen we ons gamma uitbreiden met UHSS-
producten met verbeterde me-
chanische prestaties en werkings-
eigenschappen. Deze aanwinsten 
in het Amstrong™-gamma zullen 
fabrikanten van zware hijs- en 
kraanarmtoepassingen een uitste-
kend, voordelig alternatief bieden.
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en de kringloopeconomie
Verpakkingsstaal biedt aanzienlijke voordelen 
in een allesomvattende, duurzame aanpak 
voor optimaal gebruik van hulpbronnen
De nieuwe Europese Commissie, die aangesteld werd in 2014, onderzoekt 
momenteel mogelijkheden om het concept van de circulaire of kringloopeconomie 
te introduceren in bestaande en toekomstige Europese wetgeving. Wordt 
het voorstel aangenomen, dan zal dat impact hebben op bestaande 
Europese regelgeving, waaronder de Richtlijn betreffende verpakking en 
verpakkingsafval (94/62/EG). ArcelorMittal staat achter de omschakeling 
naar een kringloopeconomie, die wellicht het gebruik van staal zal promoten 
als integraal onderdeel van een duurzamere benadering van verpakking.

Kenmerkend voor een kringloopecono-
mie is de focus op optimaal gebruik van 
hulpbronnen. Het concept reikt verder dan 
traditionele duurzaamheidsmodellen. Een 
kringloopeconomie vereist immers ook 
het behoud van financieel, geproduceerd, 
menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal.

Dat gebeurt door producten te maken 
die ontworpen zijn om zo weinig mogelijk 
hulpbronnen te gebruiken en die te 
hergebruiken, te verwerken tot een ander 
product of te recycleren aan het einde van 
hun levensduur. De verpakkingsindustrie 
zal zich weliswaar moeten aanpassen, 
maar verpakkingsstaal biedt nu al veel 
van de vereiste kenmerken voor een 
kringloopeconomie.

Verpakkingsstaal draagt nu al 
bij tot een kringloopeconomie
Afvalpreventie en eco-design zijn nu al be-
langrijke troeven bij de productie van staal 
voor verpakkingen. In de afgelopen 30 jaar 
is de dikte van verpakkingsstaal met 40% 
verminderd door de eigenschappen ervan 

steeds verder te optimaliseren. En dat 
met behoud van de functionaliteit. Dankzij 
de geboekte vooruitgang voldoen stalen 
verpakkingen nog steeds aan de vraag van 
consumenten en fabrikanten naar sterke, 
aantrekkelijke en recycleerbare verpak-
kingsoplossingen.

Staal is nog steeds het meest gerecy-
cleerde verpakkingsmateriaal in Europa. 
Zo’n 75% van alle verpakkingsstaal wordt 
ingezameld en gerecycleerd om nieuwe 
staalsoorten te maken. In tegenstelling tot 
andere materialen kunnen alle staalsoor-
ten oneindig gerecycleerd worden. En dat 
zonder verlies van hun intrinsieke eigen-
schappen.

Van automobieltoepassingen tot huishoud-
toestellen, de bouw of verpakkingen: de 
recyclagekringloop van staal levert nieuwe 
staalsoorten op die geschikt zijn voor 
eender welke markt, waar het schroot ook 
vandaan komt. Zo draagt staal in belang-
rijke mate bij tot verantwoord beheer van 
hulpbronnen.

Recyclage van stalen 
verpakkingen beperkt het 
gebruik van hulpbronnen
Staal is bestempeld als duurzaam materiaal 
door een aantal instellingen, waaronder 
de EU. Zo’n 80% tot 90% van alle staal 
dat ooit geproduceerd is, is nog steeds in 
gebruik. Eén ton staalschroot recycleren 
bespaart meer dan dubbel zoveel hulp-
bronnen, zijnde:
• 1,5 ton ijzererts
• 0,65 ton steenkool
• 0,3 ton kalksteen

Een ton gerecycleerd staal vermindert het 
energieverbruik met zo’n 70% ten opzichte 
van de productie van staal op basis van 
grondstoffen. Staalrecyclage beperkt ook 
de milieu-impact van staalproductie. Eén 
ton staal maken op basis van gerecycleerde 
materialen vermindert de uitstoot van CO2-
equivalent met 1,5 ton.

De hele staalindustrie blijft haar milieupres-
taties verbeteren. Tussen 2010 en 2012 
daalde de uitstoot van broeikasgassen door 
de staalindustrie met 9% in Europa. In de-
zelfde periode daalden ook de verzuring en 
eutrofiëring (overmaat aan voedingsstoffen 
in oppervlaktewater) door staalproductie. 
En dat met respectievelijk 6% en 11%.

Het concept van een kringloop-
economie komt ook tot uiting in de 
invoering van sociale en economische 
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modellen die 
aanzetten tot recyclage 
van verpakkingsstaal. 
Staalrecyclage gebeurt doorgaans op 
lokaal niveau op basis van afval uit de 
lokale of regionale omgeving.

ArcelorMittal, een belangrijke 
speler in de kringloopeconomie
De invoering van een kringloop-
economie voor de verpakkings industrie 
draait niet alleen om recycleren. 
Staalproducenten, blikproducenten en 
afvulbedrijven moeten alle stadia van de 
levenscyclus van de verpakking onder 
de loep nemen. 

ArcelorMittal draagt 
actief bij tot de ontwikke-

ling van een kringloop economie. 
Industriële ecologie, ook wel industriële 
symbiose genoemd, maakt integrerend deel 
uit van ons beleid. Neem nu Frankrijk, waar 
ArcelorMittal een lange traditie heeft van 
recuperatie en recyclage van stalen verpak-
kingen na gebruik. Alle gemeenten kunnen er 
hun stalen verpakkingsafval efficiënt recy-
cleren, waar ze ook gelegen zijn en hoeveel 
ton afval ze ook ophalen.

Deze manier van werken komt niet alleen 
het milieu en het efficiënte gebruik van 
hulpbronnen ten goede, maar betrekt ook 

lokale betrokkenen bij de verwerking en het 
transport van afval. Dat zorgt op zijn beurt 
voor waardecreatie in lokale gemeenschap-
pen in de vorm van werkgelegenheid en 
economische activiteit.

Om uitstoot tegen te gaan en de behoef-
te aan grondstoffen uit andere landen te 
beperken, zet ArcelorMittal zich in voor 
lokale recyclage. In het kader van ons be-
leid voor efficiënt gebruik van hulpbronnen 
bieden wij ook traceerbaarheid in het hele 
recyclageproces. 
 ■

De levenscyclus van staal

De kringloopeconomie vanuit het perspectief van de levenscyclus
Vermindering van gebruik, hergebruik en recyclage van materialen 
zijn een integraal onderdeel van de wereldwijde kringloopeconomie 
en een fundamenteel voordeel van het gebruik van staal.

Ontwerp Grondstoffen Verwerking AfvalverwerkingGebruikProductie

Lineair businessmodel

ArcelorMittal neemt het 
voortouw in R&D voor 
voldoening aan REACH

REACH is een verordening van de EU 
inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen 
ten aanzien van chemische stoffen. De 
regelgeving werd van kracht op 1 juni 
2007. Belangrijkste doel van REACH 
is een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid van de mens en het 
milieu, bevordering van alternatieve 
beoordelingsmethoden voor gevaren 
van stoffen, vrij verkeer van stoffen op 
de interne markt en meer concurrentie-
vermogen en innovatie.

Vanaf september 2017 wordt het 
gebruik van chromaten verboden, wat 
grote gevolgen zal hebben voor ver-
pakkingsstaal. Om ervoor te zorgen dat 
we voldoen aan de REACH-eisen, heeft 
ArcelorMittal Global R&D een alterna-
tieve oplossing ontwikkeld in samenwer-
king met andere staalproducenten in de 
EU en onze partner Henkel. Het nieuwe 
product maakt gebruik van een innova-
tief deklaagafzettingsprocédé dat helpt 
om de hoeveelheid afval en de behoefte 
aan afvalverwerking te beperken.

Het procédé is de voorbije jaren geopti-
maliseerd via technische samenwerking 
met andere Europese staalproducen-
ten. In de komende decennia zal deze 
oplossing waarschijnlijk uitgroeien tot 
de nieuwe wereldwijde standaard. De 
start van verzendingen van het nieuwe 
materiaal voor kwalificatiedoeleinden is 
gepland voor eind 2015.

Meer informatie

Voor meer informatie over de 
duurzaamheid van onze Packaging-
divisie gaat u naar packaging.
arcelormittal.com/sustainability
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Nieuwe esthetische hogesterktestaalsoorten 
als inspiratiebron voor creatieve bruggen
Waarschijnlijk wordt tegen eind 2015 een update goedgekeurd van de Europese 
norm voor constructiestaalsoorten. Brugontwerpers zullen die met open armen 
ontvangen dankzij de grotere keuzevrijheid qua constructiestaalsoorten met 
hoge sterkte voor bruggenbouw. Denk bijvoorbeeld aan esthetische oplossingen 
zoals ArcelorMittal’s Indaten®, weervast staal voor decennialang onderhoudsvrij 
gebruik met uitstekende levenscyclusvoordelen voor openbare projecten.

De update van de EN 10025-norm voor 
warmgewalste weervaste constructie-
staalsoorten voegt minstens twee nieuwe 
hogesterktestaalsoorten toe: S420 en 
S460. In de huidige regelgeving is er slechts 
één toegestaan: S355. Via staalsoorten 
met hogere sterkte kunnen brugontwer-
pers de constructie van hun ontwerpen 
optimaliseren en minder dikke staalplaten 
gebruiken. De lichtere staalconstructies 
kunnen in grotere stukken geassembleerd 
worden, wat de bouw versnelt en aanzien-
lijk minder laswerk vereist. 

Kosten over de volledige 
levensduur voordeliger met staal
De nieuwe norm komt er op een moment 
dat overheden in heel Europa elke euro die 

ze uitgeven, moeten verantwoorden. Voor 
eender welk groot infrastructuurproject 
winnen zowel de kosten over de volledige 
levensduur als de milieueffecten op lange 
termijn aan belang als goedkeuringscriteria.

Staal is het voordeligste en duurzaam-
ste materiaal voor bruggen, zelfs als we 
regelmatig onderhoud meetellen in de 
berekening. Zodra een stalen brug meer 
dan 30 jaar in gebruik is, wordt verven een 
kostenpost voor onderhoud: meestal circa 
€ 100 per vierkante meter. Houden we re-
kening met de financiële consequenties van 
milieuvoorschriften, dan kunnen die kosten 
verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. Denk 
bijvoorbeeld aan de vereiste om zoge-
naamde dekkleden te gebruiken, zodat er 

geen verf in de omgeving terechtkomt en 
al het afval van de verfwerken verzameld 
kan worden voor verwerking.

In tegenstelling tot andere constructie-
staalsoorten hoeft Indaten® tot wel 80 
jaar lang niet geverfd te worden. Zo wordt 
er aanzienlijk bespaard op onderhouds-
kosten. Naarmate het koper in de buiten-
laag oxideert, krijgt Indaten® zijn typisch 
paarsachtige bruine patina waar het bekend 
om staat. Het koper creëert een homogene 
en regenererende beschermingslaag op het 
oppervlak van het staal. Deze laag ver-
traagt de corrosievorming en beschermt 
de integriteit van het onderliggende staal. 
Het heeft ook een aantrekkelijk uitzicht, 
waardoor het één esthetisch geheel vormt 
met het omliggende landschap. 

In Italië heeft de nieuwe levenscyclusbe-
nadering ertoe geleid dat voor vrijwel elke 
nieuwe brug weervast staal voorgeschre-
ven wordt. De enige uitzonderingen zijn 
iconische projecten die het gebruik van 

Met stalen bruggen 
naar de toekomst
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Stalen bruggen bieden een lagere uitstoot  
over hun levenscyclus
Stalen wegbruggen zijn meer 
dan twee keer zo duurzaam als 
bruggen uit composietmaterialen. 
Dat blijkt uit een recente studie 
in opdracht van de Nederlandse 
overheid. Ook in vergelijking met 
betonnen bruggen presteert 
staal zeer goed. De studie werd 
uitgevoerd door Beco, dat deel 
uitmaakt van Ernst & Young. 
De bevindingen bevestigen de 
resultaten van een vergelijkbaar 
ArcelorMittal-project, waarbij via 
een levenscyclusanalyse (LCA) de 
prestaties van een staal-beton-
brug vergeleken werden met een 
brug uit voorgespannen beton.

In het ArcelorMittal-onderzoek 
werden de milieueffecten van beide 
soorten wegbruggen gekwantificeerd aan 
de hand van 11 indicatoren. Voor alle 11 
is de impact van de staal-betonbrug lager 
dan die van de voorgespannen betonnen 
brug. Het verschil varieert van 40% qua 
indicatoren zoals primaire energievraag 
en ozonafbrekend vermogen tot 70% 

qua waterverbruik, zoetwaterverbruik 
en potentiële toxiciteit voor de mens en 
het mariene milieu. De resultaten zijn 

gepresenteerd aan een groep LCA-experts 
van worldsteel en op een aantal LCA-
conferenties.

een andere staalsoort of staalbekleding 
rechtvaardigen. In Frankrijk overwegen 
lokale overheden die verantwoordelijk zijn 
voor infrastructuurprojecten op sommige 
plaatsen dezelfde aanpak.

Minimale verstoring 
tijdens de vervanging
In mature markten gaat het bij de meeste 
projecten voor nieuwe bruggen niet om 
nieuwe overbruggingen maar om vervan-
ging van bestaande. Dat geldt vooral voor 
het westelijke deel van de EU, waar er grote 
programma’s bezig zijn voor vernieuwing 

of vervanging van bruggen die gebouwd 
zijn in de periode direct na de Tweede 
Wereldoorlog. Veel van die constructies 
zitten nu aan het einde van hun nuttige 
levensduur.

Staal maakt nieuwe montagetechnieken 
mogelijk die de bouwtijd aanzienlijk verkor-
ten. Voor wegbruggen kun je de verstoring 
van het verkeer verminderen van 18 maan-
den tot slechts 6 maanden of minder. Vaak 
kun je bestaande funderingen en pijlers 
hergebruiken, aangezien de nieuwste ho-
gesterktestaalsoorten lichtere constructies 

mogelijk maken. De technieken zijn gemak-
kelijk te implementeren en voorkomen lang 
oponthoud. Je kunt dezelfde processen ook 
toepassen voor spoorwegbruggen, waar-
door verkeershinder nog slechts een paar 
uur hoeft te duren. 

Met zijn relatief lage kosten, aanzienlijke 
levenscyclusvoordelen en snelle, eenvoudi-
ge bouwtechnieken blijft staal het materiaal 
bij uitstek voor weg- en spoorwegbruggen. 
Dankzij de nieuwe Europese norm voor 
constructiestaalsoorten genieten we van 
die voordelen tot ver in de toekomst. >>
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■ Transport 
■ Deuvels 
■ Platen 
■ Stukken 
■ Wapening 
■ Beton

Uit het LCA-onderzoek 
van ArcelorMittal blijkt 
dat samengestelde 
staal-betonbruggen 
een aanzienlijk lagere 
uitstoot van CO2-
equivalent bieden 
tijdens de productie en 
aan het einde van de 
levenscyclus. Tijdens 
de gebruiksfase zijn de 
prestaties van de twee 
bruggen identiek.
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pyloon 
hoogte 70 m

tuiaansluitingen 
op 2 niveaus

trillingsdempers 
hoge frequenties

trillingsdempers 
lage frequenties

tuien 
24 x Ø 50 mm

cirkelvormig dek 
diameter 72 m

hoofdligger 

contragewicht

massieve staaf
massieve sigaar-
vormige staaf
landhoofd

lamellen 
met verlichting

vangrail en 
voet pyloon

aanbrug 
lengte 16 m

M-vormige bokconstructie 
met fundering

Hovenring verbetert 
de veiligheid 
voor fietsers en 
voetgangers
Dankzij de stijgende populariteit van fietsen 
gaat er meer aandacht naar de ontwik-
keling van wegeninfrastructuur die de 
interactie tussen fietsers en auto’s beperkt 
tot een minimum. Een van de nieuwste en 
meest opvallende realisaties is de fietsers- 
en voetgangersbrug Hovenring in de stad 
Eindhoven in het zuiden van Nederland.

De brug hangt boven een druk kruispunt 
aan de rand van Eindhoven. Groeiende 
verkeersstromen inspireerden het stads-
bestuur om een brug te ontwikkelen die 
fietsen en auto’s gescheiden zou houden. 
Tunneloplossingen werden afgewezen 
wegens te riskant voor fietsers en voet-
gangers, vooral ’s nachts.

Architectenbureau ipv Delft bedacht de 
Hovenring: een fietsrotonde die zweeft 
boven de drukke wegen eronder. De wegen 
voor het voertuigverkeer werden meer dan 
1 meter verdiept aangelegd om de hel-
lingsgraad van de Hovenring comfortabel 
te houden voor voetgangers en fietsers.

Het cirkelvormige brugdek van de 
Hovenring is met 24 stalen tuien be-
vestigd aan een 70 meter hoge pyloon, 
die de constructie ondersteunt en een 
opmerkelijk herkenningspunt vormt in de 
skyline van de stad. Voor de bouw werd 

meer dan 1000 ton ArcelorMittal-staal 
gebruikt.

In 2013 was de Hovenring een van de 
drie finalisten in de categorie Ruimtelijk 
exterieur op de Dutch Design Awards. 
In 2014 won de brug de Belgische 
Staalbouwwedstrijd in de categorie 
Internationale projecten. Het project was 
ingediend door Victor Buyck, de Belgische 
staalbouwer die verantwoordelijk was 

voor de productie en de bouw van de 
stalen constructie van de cirkelvormige 
fietsbrug.
 ■

Voor meer info over het 
Hovenring-project gaat u naar 

www.hovenring.com
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De Hovenring is een stalen 
brug die ontworpen is om 
voetgangers en fietsers 
een druk kruispunt in 
Eindhoven (Nederland) 
veilig te laten oversteken.
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http://www.hovenring.com
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De basis leggen 
voor windenergie
ArcelorMittal-klant Navantia 
wint contract voor Wikinger-
offshoreproject
Wikinger is een offshorewindpark dat in de Baltische Zee aangelegd 
wordt op ongeveer 75 kilometer van de Noord-Duitse kust. In 2017 
zal het klaar zijn. Het windpark zal dan meer dan 350.000 huishoudens 
voorzien van schone, hernieuwbare energie. ArcelorMittal-partner 
Navantia mag funderingen of “jackets” en heipalen produceren voor 29 
windturbines en een offshoreonderstation die de energievoorziening 
vanuit Wikinger zal regelen. ArcelorMittal zal tussen maart 2015 en 
maart 2016 zo’n 23.000 ton dikke plaat leveren voor het project.

Het Wikinger-windpark wordt gebouwd 
door de Spaanse elektriciteitsprodu-
cent Iberdrola. In december 2014 gunde 
Iberdrola het contract voor de jackets 
en heipalen aan een joint venture van 
Navantia en Windar Renovables (Daniel 
Alonso Group). Samen zullen de partners 
116 heipalen en 29 jackets van het type B 
produceren, die op een diepte van 36 tot 
39 meter onder de zeespiegel geïnstalleerd 
zullen worden.

Naast de jackets zal Navantia ook het 
Wikinger-offshoreonderstation bouwen in 
zijn fabriek in Puerto Real (in de buurt van 
Cádiz, Spanje). ‘Dit zijn de eerste offshore-
windprojecten voor Navantia,’ merkt Raúl 
Rico op, Navantia’s projectmanager voor 
Wikinger. ‘Maar Navantia was al betrokken 
bij meerdere landprojecten voor ontwik-
keling van hernieuwbare energie. Ik denk 
bijvoorbeeld aan windmolenparken en 
waterkrachtinstallaties.’

Navantia en zijn partner zullen voor de 
heipalen en jackets gebruikmaken van dikke 
staalplaten afkomstig uit ArcelorMittal in 
Gijón. ‘De voornaamste staalsoort die we 
zullen gebruiken, is S355NL in diktes van 
19,1 tot 60 mm,’ legt Raúl Rico uit.

Om corrosie in de offshoreomgeving te 
voorkomen, hebben de meeste stalen con-
structiedelen een beschermende bekleding 
nodig. Sommige jacketelementen die zich 
onder het water zullen bevinden, krijgen 
een extra kathodische bescherming.

Nabijheid is een logistiek voordeel
Gijón ligt heel dicht bij Navantia’s en 
Windar’s sites in het noorden van Spanje. 
‘Zo kunnen we de leveringstermijn kort 
houden, wat ons een belangrijk logistiek 
voordeel biedt,’ zegt Raúl Rico.

ArcelorMittal heeft Navantia vanaf het 
begin van de aanbesteding bijgestaan met 
technisch advies. ‘Met Wikinger breien 
ArcelorMittal en Navantia een vervolg aan 
hun samenwerking, die al meer dan een 
kwarteeuw oud is,’ merkt Raúl Rico op. 
‘Voor dit project heeft ArcelorMittal ons 
uitgebreid advies gegeven over relevante 
tests, technische aspecten en logistiek.’ 
 ■

Meer info

Voor meer informatie over Navantia 
gaat u naar www.navantia.es

Voor meer informatie en een video over 
ons aanbod voor windturbines gaat u naar 
industry.arcelormittal.com/windtowers

Over Wikinger

Eenmaal voltooid, zal het Wikinger-
windpark meer dan 70 Areva M5000-
135-windturbinegeneratoren tellen. 
Elke generator heeft een nominaal 
vermogen van 5 megawatt (MW). 
Met een jaarlijkse energieproductie van 
zo’n 350 MW zal Wikinger voorzien 
in de energiebehoefte van meer dan 
350.000 huishoudens in Duitsland. Zo 
zal het helpen om bijna 600.000 ton 
uitstoot van koolstofdioxide per jaar 
te besparen. Wikinger beslaat zo’n 
35 vierkante kilometer.

Denemarken Zweden

BALTISCHE ZEE

PolenDuitsland

Hamburg

Berlijn

Szczecin

Kopenhagen

Gdánsk
Bremen

Navantia en zijn partner 
zullen voor de heipalen en 
jackets gebruikmaken van 
dikke staalplaten afkomstig 
uit ArcelorMittal in Gijón.
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geeft ArcelorMittal St-Chély 
d’Apcher een goed rapport
De fabriek van ArcelorMittal St-Chély d’Apcher heeft 
een A-score behaald op twee VDA-audits in opdracht 
van autoconstructeur Volkswagen en toeleverancier 
Kienle + Spiess, de hoogst mogelijke score
ArcelorMittal’s iCARe®-portfolio van innovatieve elektrische staalsoorten voor de automobielmarkt wordt 
geproduceerd in onze geavanceerde fabriek in St-Chély d’Apcher (Frankrijk). Die werd onlangs onderworpen 
aan audits voor twee Duitse automobielklanten van ArcelorMittal. In beide gevallen slaagde de fabriek 
met glans. De audits werden uitgevoerd in opdracht van autofabrikant Volkswagen en Kienle + Spiess, 
een toonaangevende toeleverancier van auto-onderdelen voor de Duitse automobielindustrie.

Volkswagen’s nieuwe e-Golf maakt gebruik 
van innovatieve elektrische staalsoorten 
uit ArcelorMittal’s iCARe®-portfolioVolkswagen
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Hoge kwaliteit vereist 
hoge normen
De autobouwers in Duitsland hanteren 
zeer strenge normen. Dat is een van 
de redenen waarom het land bekend 
staat om zijn kwaliteitsvoertuigen. Om 
die kwaliteit te handhaven, leggen veel 
autoconstructeurs niet alleen interna-
tionale normen (zoals ISO 19001 en 
ISO 16949) op aan hun leveranciers, 
maar ook de Duitse industrienorm: 
VDA 6.3 (zie kader). VDA 6.3 is ontwik-
keld door de brancheorganisatie voor de 
Duitse automobielindustrie, de VDA.

Terwijl de focus van ISO-normen 
meestal ligt op werken volgens de juiste 
regels, zorgen VDA 6.3-procesaudits 
voor naleving op de werkvloer. ‘Tijdens 
de audit bespreekt een VDA-auditeur 
processen met de mensen die ze uit-
voeren, zoals operatoren en laboranten,’ 
legt Hugues Oberlé uit, ArcelorMittal’s 
Global Technology Coordinator voor 
Volkswagen. ‘Het doel is om aan te to-
nen dat ArcelorMittal’s mensen begrij-
pen wat ze doen en waarom.’

Twee A-scores in drie 
maanden tijd
De Volkswagen-audit werd uitgevoerd 
in juli 2014. Volkswagen was de eerste 
klant die een VDA 6.3-audit liet doen 
bij ArcelorMittal St-Chély d’Apcher. De 
audit vond plaats terwijl de fabriek op 

volle capaciteit elektrische staalsoorten 
produceerde voor Volkswagen’s nieu-
we elektrische voertuigen, de e-up! 
en de e-Golf. ‘We kregen een A-score 
van Volkswagen – de hoogst mogelijke 
score,’ merkt Hugues Oberlé op. ‘We 
zijn er fier op dat onze inspanningen hun 
vruchten afwerpen.’

De Kienle + Spiess VDA 6.3-audit vond 
plaats in september 2014. Opnieuw be-
haalde ArcelorMittal St-Chély d’Apcher 
een A-score. ‘De erg positieve resultaten 
bevestigen dat ArcelorMittal St-Chély 
d’Apcher continu het hoogste niveau van 
excellentie realiseert dat de automo-
bielindustrie vandaag eist,’ zegt Hugues 
Oberlé.

 ■

Over VDA 6.3

De VDA (Verband der Automobilindustrie) 
werd in 1901 opgericht in Duitsland. 
Vandaag zijn meer dan 600 automo-
bielconstructeurs en toeleveranciers er 
lid van. De organisatie legt zich toe op 
onderzoek en groene en veilige auto-
mobieloplossingen voor de toekomst.

De VDA 6.3-audit bij een leverancier 
gebeurt door een onafhankelijke auditeur. 
Wie de audit doorstaat, krijgt de score A, 
B of C. Die hangt af van de mate van na-
leving. De scores B en C geven aan dat de 
prestaties vatbaar zijn voor verbetering. 

Voor meer informatie over de 
VDA gaat u naar www.vda.de

Gerelateerde links:
E-mobiliteit van Volkswagen: 
emobility.volkswagen.com

Kienle + Spiess:  
www.kienle-spiess.de

iCARe®-portfolio biedt oplossingen 
voor elektrische mobiliteit

ArcelorMittal’s iCARe®-portfolio van 
 innovatieve elektrische staalsoorten voor de 
automobielindustrie biedt autobouwers keu-
ze uit drie productfamilies om de elektrische 
en hybride voertuigen van de toekomst te 
ontwikkelen. De iCARe®-families zijn:

• iCARe® Save – Beperkt ijzerverliezen in de 
statoren van synchrone machines. Deze 
familie van elektrische staalsoorten is 
vooral geschikt voor elektrische tractie-
machines en generatoren die de actieradius 
van elektrische voertuigen vergroten.

• iCARe® Torque – Helpt bij de fluxgeneratie 
om de motor meer mechanisch vermogen 
te laten leveren. Is mechanisch vermogen 
niet van tel, dan zijn kostenbesparingen 
mogelijk op het vlak van de permanente 
magneet of de koperwikkelingen.

• iCARe® Speed – Is ontwikkeld voor rotoren 
met zeer hoge toerentallen en handha-
ving van hoge magnetische prestaties. 
De iCARe® Speed-staalsoorten maken 
compactere machines mogelijk en leveren 
een hogere vermogensdichtheid.

Voor meer informatie over ons iCARe®-aan-
bod van elektrische staalsoorten voor de 
automobielindustrie gaat u naar automotive.
arcelormittal.com/icare

Ook de nieuwe e-up! van Volkswagen 
vertrouwt op staalsoorten uit 
ArcelorMittal’s iCARe®-portfolio

De erg positieve resultaten 
bevestigen dat ArcelorMittal 
StChély d’Apcher continu 
het hoogste niveau van 
excellentie realiseert dat 
de automobielindustrie 
vandaag eist.

http://www.vda.de/
http://emobility.volkswagen.com/
http://www.kienle-spiess.de/
http://automotive.arcelormittal.com/icare
http://automotive.arcelormittal.com/icare
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Iedereen maakt gebruik van wasmachines, stofzuigers en ovens. Maar wat 
hebben ze allemaal gemeen? Ze kunnen niet zonder hun elektromotoren. Die 
zorgen ervoor dat wasgoed fris ruikt, tapijten schoon zijn en je pizza knapperig 
is. Staal is cruciaal voor de efficiënte werking van die elektromotoren.

In zijn fabriek in Eisenhüttenstadt, 
Duitsland, produceert ArcelorMittal staal 
voor een van ’s werelds bekendste fa-
brikanten van huishoudtoestellen: Miele. 
Miele staat bekend om zijn sterke verticale 
integratie. Het ontwikkelt en produceert 
vrijwel alle motoren voor zijn wasmachines, 
vaatwassers en stofzuigers in zijn eigen 
motorenfabriek in Euskirchen.

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt produceert 
hoogwaardige elektrische staalsoorten 
voor gebruik in de elektromotoren van de 
huishoudtoestellen van deze premiumfabri-
kant. Sinds 2013 levert ook ArcelorMittal 
St-Chély d’Apcher (Frankrijk) elektrische 
staalsoorten voor de nieuwste generatie 
motoren die gebruikt worden in Miele-
wasmachines.

‘Wij spelen voortdurend in op Miele’s speci-
fieke eisen voor zijn motorenproductie. We 
hebben een uitstekende verstandhouding,’ 
zegt Rolf Stiller, die verantwoordelijk is voor 
de business development van elektrisch 
staal en de technische ondersteuning voor 
Miele. ‘Ons staal wordt gebruikt in vrijwel 
alle toestellen die Miele produceert.’ 

De elektrische staalsoorten met niet-
georiënteerde korrels (NO) – zowel de 

uitgegloeide als de niet-uitgegloeide – 
zijn ideaal voor Miele’s wasmachines 
en droogkasten. Vooral hun hoge 
permeabiliteit heeft een positief effect op 
de efficiëntie van de huishoudtoestellen.

Al meer dan 20 jaar samenwerking
De samenwerking tussen ArcelorMittal 
en Miele begon meer dan twee decennia 
geleden. Om te voldoen aan de hoge kwali-
teitsnormen van Miele, heeft ArcelorMittal 
de eigenschappen van zijn elektrische 
staalsoorten voortdurend verbeterd. 

De oppervlakte-eigenschappen van onze 
verschillende elektrische staalsoorten wor-
den per klant op maat van de toepassing 
aangepast. Deze staalsoorten zijn onmis-
baar. Ze worden gebruikt in alle soorten 

elektrische machines, waaronder ook 
motoren en generatoren.

In Europa exploiteert ArcelorMittal twee 
gespecialiseerde fabrieken die voor de 
productie van elektrische staalsoorten 
het kwaliteitsniveau halen dat Miele eist. 
Dergelijke fabrieken zijn erg dun gezaaid. 
Wij garanderen de gedefinieerde magne-
tische en mechanische eigenschappen die 
vereist zijn voor de efficiënte transformatie 
van elektrische energie. Dat wij die belang-
rijke eigenschappen realiseren, is te danken 
aan onze specifieke ijzer-siliciumlegeringen 
en de thermomechanische processen die 
wij gebruiken bij de productie ervan. 
 ■

Meer informatie

Voor meer informatie over Miele 
gaat u naar www.miele.com

Voor meer informatie over ons gamma 
van elektrische staalsoorten gaat u naar 
industry.arcelormittal.com/electricalsteels

De motor van  
de machine
Elektrische staalsoorten van ArcelorMittal drijven 
de motoren aan in Miele-huishoudtoestellen

De oppervlakte
eigenschappen van onze 
verschillende elektrische 
staalsoorten worden 
per klant op maat van de 
toepassing aangepast.
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http://www.miele.com/
http://industry.arcelormittal.com/electricalsteels

