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Door de aanhoudende twijfels over de 
stabiliteit van de Europese economie is de 
vraag naar staal gedaald sinds de 
economische crisis van 2008/2009. Die 
twijfels hebben geleid tot een vermindering 
van het aantal openbare werken, 
voorzichtige investeringen in de industriële 
sector en een vertraging van de 
consumptie in de algemene economie.

Hoewel er al enig herstel ingetreden is, ligt 
de vraag nog steeds ongeveer 18% lager 
dan het niveau van 2007. ArcelorMittal Flat 
Carbon Europe (FCE) verwacht dat het 
nog vijf tot tien jaar gaat duren voordat 
de staalmarkt zich volledig hersteld zal 
hebben tot het niveau van 2007. FCE’s 
prognose voor 2012 weerspiegelt die 
voorzichtigheid. We verwachten dat de 
vraag dit jaar opnieuw wat gaat dalen.

Aangezien volledig herstel dus nog tot tien 
jaar op zich kan laten wachten, moet FCE 
zich aanpassen om ervoor te zorgen dat 
het standhoudt op de veranderde 
staalmarkt. Een van de manieren bestaat 
erin onze inspanningen te richten op 
markten die bloeien.

De Duitse economie heeft zich bijvoorbeeld 
al hersteld en haar prestaties van 2007 
overtroffen. De economische prestaties 
van Duitsland zijn een motor voor de 
economieën van zijn naburige handels-
partners. Daarnaast zijn er ook nieuwe 
markten aan het ontstaan aan de randen 
van Europa. De regio rond Turkije is aan het 
uitgroeien tot een centrum van activiteit, 

In elke editie van Update geven we het woord aan 
een spraakmaker van ArcelorMittal.
In dit nummer is Jean-Martin Van der Hoeven, die 
sinds 1 januari 2012 Chief Marketing Officer is bij 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe, aan het woord.

Innoveren
bij elke stap

terwijl ook de Maghreb-regio in Noord-
Afrika een economische opleving kent. 
FCE is al actief in beide regio’s.

Een ander initiatief is waardecreatie: de 
meerwaarde van ons aanbod is nu al hoog, 
maar we willen die verder verbeteren.

Staal is een halffabricaat, dat twee stappen 
vereist bij onze klanten: enerzijds een 
product ontwerpen en creëren en 
anderzijds het van ons ontvangen staal 
verwerken tot dat product. Zoals veel van 
onze klanten al weten, beschikt 
ArcelorMittal over de expertise en ervaring 
om hen te helpen bij beide stappen en zo 
een aanzienlijke meerwaarde te genereren 
voor hun activiteiten.

Door proactief in te spelen op het steeds 
veranderende economische klimaat en elke 
kans te grijpen om te innoveren, zal 
ArcelorMittal de innovatieve 
staaloplossingen blijven ontwikkelen die 
klanten helpen om het hoofd te bieden aan 
de uitdagingen waarvoor ze staan. Een 
automobielklant in Duitsland vertelde me 
ooit dat een klant méér verwacht van 
ArcelorMittal dan alleen maar het standaard 
staalaanbod. Klanten willen unieke 
oplossingen zoals die van Apple, die 
werkelijk waarde en vraag creëren. Alleen 
door die verwachting in te lossen, zullen wij 
de staalmarkt kunnen herdefiniëren en een 
leider blijven.

Jean-Martin Van der Hoeven
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Renault’s nieuwe fabriek bevindt zich vlak 
bij Melloussa, een stad op ongeveer 30 km 
ten oosten van Tanger. Het is een van de 
eerste fabrieken voor automobielproductie 
in Marokko. Renault heeft wel al een 
assemblagefabriek in de buurt van Casa-
blanca, op 350 km ten zuiden van Tanger.

Nieuwste hogesterktestaalsoorten

De site van Melloussa biedt ook ruimte 
voor een aantal onderaannemers die 
onderdelen zullen leveren aan de nieuwe 
fabriek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
dieptrekkers, die zullen gebruikmaken van 
ArcelorMittal’s geavanceerde hogesterkte-
staalsoorten (AHSS) om lichte en 

Grensverleggend

Meer leveringen vanuit Flat Carbon Europe naar 
Noord-Afrika om uitbreidingsplannen van klant te 
ondersteunen
De Maghreb-regio in Noord-Afrika wordt een steeds grotere markt voor 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) nu onze klanten er fabrieken en 
faciliteiten uit de grond beginnen te stampen. In 2011 alleen al hebben we meer 
dan een kwart miljoen ton staal verzonden naar de Maghreb. ArcelorMittal’s 
activiteiten in de regio wonnen verder aan belang toen Renault, een van onze 
klanten in de automobielindustrie, bekendmaakte dat het een fabriek in de buurt 
van Tanger (Marokko) zou bouwen om voertuigen te produceren voor de 
Noord-Afrikaanse en Europese markten.

performante auto-onderdelen te 
produceren voor Renault.

Als belangrijkste staalleverancier voor 
Renault’s bestaande fabrieken in Europa, 
kreeg ArcelorMittal Sagunto de vraag om 
het grootste volume van het vereiste staal 
te leveren voor de nieuwe fabriek van 
Renault en haar lokale toeleveranciers. 
Hoewel ArcelorMittal al staal leverde in de 
hele Maghreb, was dit ons grootste order 
ooit uit de regio. Om de fabriek te 
bevoorraden, moesten ArcelorMittal 
FCE’s Renault-Nissan-klantenteam en 
ArcelorMittal Distribution Solutions 
(AMDS) nieuwe logistieke routes naar 
Tanger uitstippelen.

De Dacia Lodgy zal het eerste 
voertuig zijn dat geproduceerd 
wordt in Renault’s nieuwe 
fabriek in Marokko.

Kwaliteit voorop

Medewerkers van ArcelorMittal Logistics 
verhuisden tijdelijk naar de fabriek in 
Sagunto om de vereiste logistieke 
infrastructuur op te zetten. Het team 
moest niet alleen de transportroutes 
plannen maar ook personeel en lokale 
Marokkaanse leveranciers aanstellen die 
konden helpen met laden en lossen in de 
haven en andere noodzakelijke diensten.

Een belangrijke prioriteit was dat de 
staalsoorten in gebruiksklare toestand 
zouden aankomen op de site van de klant. 
Het logistieke team in Sagunto stond 
voortdurend in contact met ons Renault-
Nissan-klantenteam om ervoor te zorgen 
dat de verwachtingen van de klant ingelost 
werden.

In april 2011 begonnen de verzendingen van 
staal om de logistieke infrastructuur te 
testen. Die testorders bestonden uit de 
levering van bijna 1.800 ton rollen aan 
Melloussa tussen april en augustus. 
ArcelorMittal Sagunto legde een hoge 
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De eerste rol van ArcelorMittal Sagunto 
komt aan bij Renault Tanger.

efficiëntie en responsiviteit aan de dag 
tijdens de tests, waarna Renault besloot zijn 
bestellingen van staal bij de fabriek op te 
voeren.

De serieleveringen van de fabriek aan 
Melloussa begonnen in december 2011, 
meer dan zes weken voordat de productie 
begon. Die vroege levering ten opzichte 
van de behoeftedatum was op vraag van 
Renault.

In de loop van 2012 zal ArcelorMittal 
Sagunto ongeveer 40.000 ton rollen 
verzenden naar Marokko. Veertig procent 
daarvan zullen koudgewalste rollen zijn, de 
rest dompelverzinkte. De fabriek van 
Renault zal dit jaar 76.000 voertuigen 
produceren. De doelstelling is om dat aantal 
tegen 2014 te laten groeien tot 400.000 
per jaar. ArcelorMittal is al voorbereidingen 
aan het treffen om aan die vraag te voldoen 
en zo de klant optimaal te ondersteunen.

■ 

ArcelorMittal in de Maghreb

ArcelorMittal is een belangrijke leverancier 
van staalsoorten voor de Maghreb: in 2011 
verzond het meer dan 250.000 ton staal 
naar de regio. ArcelorMittal International 
heeft een kantoor in Casablanca (Marokko) 
voor de Maghreb-regio, met landen als 
Algerije, Mauritanië, Marokko, Tunesië en 
de Westelijke Sahara. 

ArcelorMittal levert al staal aan een waaier 
aan verschillende industrieën in de 
Maghreb. Die staalsoorten worden gebruikt 
voor de productie van nicheproducten 
zoals gasflessen maar ook voor 
pijpleidingen en buizen voor olie- en 
gastransport. Marokko is momenteel 
ArcelorMittal’s grootste markt voor 
warmgewalste rollen in dunne diktes.

ArcelorMittal’s fabrieken in Spanje (Avilés, 
Sagunto, Sestao en Lesaka), Frankrijk 
(Fos-sur-Mer) en Italië (Piombino) 
verzenden regelmatig staal naar Marokko. 
De meeste van die fabrieken kunnen staal 
leveren aan Casablanca in slechts vier 
dagen tijd.

Spuithal voor het lakwerk, Renault Tanger

Marokko is een van de potentiële 
groeilanden van de Maghreb. Er zijn veel 
openbare werken aan de gang en gepland. 
Denk bijvoorbeeld aan een spoorwegnet 
voor hogesnelheidstreinen van 1.500 km 
dat de grote steden van het land met elkaar 
zal verbinden. Die werken begonnen in 
2009 met de verbinding tussen Marrakech 
en Tanger.

De vraag naar staal in Marokko steeg met 
5% in 2011 en zal naar verwachting met 
meer dan 30% toenemen in 2012. 
In Algerije groeide de vraag naar staal 
met 4% in 2011. Dat groeitempo zal naar 
verwachting meer dan verdubbelen in 2012.

FRANKRIJK

SPANJE

ITALIË

MAROKKO
TUNESIË

ALGERIJE

FCE-fabrieken 
die exporteren 
naar de 
Maghreb
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Amstrong™ werd in maart 2012 gelanceerd 
op de ESEF-beurs (European Subcontrac-
ting and Engineering Fair), die plaatsvond in 
Utrecht (Nederland). Ons gamma van 
hogesterktestaalsoorten (HSS) en geavan-
ceerde hogesterktestaalsoorten (AHSS) 
bestaat uit thermomechanisch warmge-
walste staalsoorten die koud vervormbaar 
zijn. Via geoptimaliseerd microlegeren en 
het thermomechanische walsproces 
worden staalsoorten gecreëerd met een 
hoge vloeigrens en treksterkte gecombi-

Sterk en volledig volgens
de wensen van de klant

Amstrong™ is de nieuwe naam 
voor ArcelorMittal’s uitgebreide 
gamma van hoogwaardige 
geavanceerde hogesterktestaal-
soorten voor de industrie.
Amstrong™ is zoals de polsstok van een polsstokspringer: dit sterk hoogwaardig 
materiaal tilt onze klanten naar nieuwe hoogten. Het stelt hen in staat ambitieuze 
doelstellingen te halen met indrukwekkende staaloplossingen. Het Amstrong™-
gamma van hogesterktestaalsoorten en geavanceerde hogesterktestaalsoorten 
heeft uitstekende eigenschappen en biedt aanzienlijke voordelen met een hoge 
toegevoegde waarde voor de machine- en werktuigbouwindustrie.

Bewezen prestaties

ArcelorMittal’s Amstrong™-staalsoorten hebben al 
hun meerwaarde bewezen in drie projecten van ons 
R&D Industry-team.

Kipwagen
De volledige carrosserie van de nieuwe kipwagen 
bestaat uit Amstrong™ 700MC- en Amstrong™ 
420MC-structuurcomponenten. Dat leverde een 
gewichtsvermindering van 25% op ten opzichte van 
constructiestaalsoorten die gebruikt worden voor 
dezelfde toepassing.

Het materiaal van de dissel werd vervangen door 
Amstrong™ 500MC. Resultaat? Een gewichts-
vermindering van 35% en een kostenbesparing van 
25%.

neerd met uitstekende vervormbaarheid, 
taaiheid bij lage temperaturen en een 
goede vermoeiingsweerstand.

Geschikt voor lasersnijbewerkingen

De Amstrong™-staalsoorten zijn ideaal om 
de dikte en het gewicht van een 
constructie te verminderen en tegelijkertijd 
het laadvermogen te verhogen om zo 
kosten te besparen en concurrentie-
voordeel te behalen. Andere voordelen van 
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Nieuwe vlaklijntechnologie

ArcelorMittal is de toonaangevende leverancier van hogesterktestaalsoorten en 
geavanceerde hogesterktestaalsoorten voor de industrie voor machine- en 
werktuigbouw. We ontwikkelen geavanceerde en innovatieve staalsoorten die een 
brede waaier aan verwerkingsmogelijkheden bieden en aantrekkelijke milieuvoordelen 
combineren met de mogelijkheid om kostenbesparingen te realiseren.

De uitbreiding van de mogelijke afmetingen voor onze Amstrong™-rollen van 
hogesterktestaal en geavanceerd hogesterktestaal ging gepaard met een uitbreiding 
van onze richtcapaciteit voor kwalitatief hoogwaardige platen.

Met behulp van deze ongeëvenaarde geavanceerde technologie garanderen we voor 
onze Amstrong™-staalsoorten een goede vlakheid en minimale inwendige spanningen 
in de staalplaat voor, tijdens en na verwerking. Dat zijn belangrijke voordelen voor 
consistente probleemloze lasersnijbewerkingen en vervormingsprocessen.

ArcelorMittal FCE werkt nauw samen met ArcelorMittal Distribution Solutions 
(AMDS) om snelle levertijden te bieden voor onze Amstrong™-staalsoorten. AMDS 
komt in tal van opzichten tegemoet aan de behoeften van de industrie voor machine- 
en werktuigbouw op het vlak van service en co-engineering. Als een van de weinigen 
houdt het een voorraad aan van Amstrong™-staalsoorten in standaardafmetingen en 
rollen die klaar zijn om op lengte geknipt te worden volgens de specificaties van de 
klant.

ArcelorMittal kan uw project 
volledig ondersteunen: van het 
ontwerpproces tot en met het 
lassen.

deze staalsoorten zijn de afwerking van het 
oppervlak, de nauwe toleranties qua dikte 
en vlakheid, de lasersnijbaarheid en de 
stukverzinkbaarheid.

Dankzij hun laag koolstofgehalte zijn de 
Amstrong™-staalsoorten vlot lasbaar en is 
voorverwarmen bij lassen om koudscheu-
ren te vermijden niet noodzakelijk.

Het Amstrong™-gamma van hogesterkte-
staalsoorten en geavanceerde hoge-
sterktestaalsoorten kan aanzienlijke 
voordelen bieden voor een brede waaier 
aan toepassingen:

• Bouw van opleggers en kipwagens
• Containerbouw
• Autolaadkranen en bouwkranen
• Graafmachines en voertuigen voor de 

bouw
• Landbouwvoertuigen en -machines
• Betonmixers en pompen
• Wagons voor goederen- en 

passagiersvervoer

Amstrong™-staalsoorten worden 
geproduceerd door verschillende 
productiesites van ArcelorMittal Flat 
Carbon Europe (FCE).

Voor meer informatie gaat u naar: 
www.arcelormittal.com/industry/Amstrong

■ 

Maaidorser
De dorscapaciteit van deze maaidorser werd uitgebreid dankzij 
een gewichtsvermindering van 35% door gebruik te maken van 
Amstrong™ 700MC en Amstrong™ 420MC. Dat maakte het 
mogelijk de breedte van het maaibord te verbreden van 
8 maairijen tot 12.

Trailerchassis
Een nieuw trailerchassis in Amstrong™ 700MC en Amstrong™ 
420MC leverde een gewichtsvermindering van 40% op ten 
opzichte van een chassis in constructiestaal.
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Het referentievoertuig voor dit project was 
een doorsneevoertuig van het C-segment 
op brandstof. Het doel was om dat 
referentievoertuig om te bouwen tot een 
elektrisch aangedreven voertuig met 
behulp van oplossingen uit het originele 
S-in motion-onderzoek. Het project is erg 
relevant voor autoconstructeurs die 
elektrische versies willen maken van hun 
conventionele voertuigen.

De uitdaging van elektrische voertuigen

Een voertuig met een verbrandingsmotor 
ombouwen tot een versie met een 
elektrische motor: het brengt tal van 
uitdagingen met zich mee voor 
autofabrikanten. Ze moeten rekening 
houden met een heel ander type 

Elektrische S-in motion-
oplossing
Geavanceerde hogesterktestaalsoorten bewijzen hun 
meerwaarde in een nieuwe lichtgewicht oplossing 
voor elektrische voertuigen.

ArcelorMittal’s S-in motion-project heeft al aangetoond dat geavanceerde 
hogesterktestaalsoorten (AHSS) veel potentieel bieden voor gewichts-
vermindering van de body-in-white (BIW) en het chassis van conventionele 
voertuigen op brandstof. Maar elektrische voertuigen stellen automobiel-
ontwerpers voor een hele reeks nieuwe uitdagingen. ArcelorMittal’s Automotive 
R&D Centre in Montataire onderzocht of de bestaande S-in motion-oplossingen 
geschikt zijn voor de nieuwe generatie van elektrische voertuigen.

aandrijving, die door het gewicht van de 
batterij zwaarder is dan die van 
conventionele voertuigen op brandstof. Het 
extra gewicht heeft ook een aanzienlijk 
effect op het crashgedrag. Dat effect moet 
beperkt worden, en liefst zonder 
gewichtstoename.

De AHSS-staalsoorten die gebruikt worden 
voor de gewichtsvermindering van het 
S-in motion-voertuig op brandstof, zijn een 
ideaal uitgangspunt. S-in motion heeft al 
aangetoond dat die staalsoorten een 
gewichtsbesparing van ongeveer 20% 
kunnen opleveren ten opzichte van een 
doorsneevoertuig van het C-segment.

Om ruimte te bieden voor de grotere 
aandrijving en de vereiste bescherming te 
garanderen voor de batterij, werd de BIW 
voor de elektrische S-in motion-oplossing 
herontworpen. Door uitgebreid gebruik te 
maken van AHSS-staalsoorten (58% AHSS 
in plaats van 35%), slaagden ArcelorMittal’s 
ingenieurs erin om het gewicht van de BIW 
te verminderen met 30 kg (11%) ten 
opzichte van het referentievoertuig. Die 
gewichtsbesparing werd gerealiseerd 
ondanks het feit dat er extra staal nodig 
was om de batterij van het elektrische 
S-in motion-voertuig te beschermen.

De gewichtsvermindering van het voertuig 
betekent ook dat er minder staal nodig is. 
Dat leidt tot 5% lagere materiaalkosten in 
vergelijking met het referentievoertuig (zie 
grafiek). De kosten voor verwerking, 
assemblage en materiaalafschrijvingen 
stijgen licht door het gebruik van AHSS-
staalsoorten. Maar die stijging wordt vrijwel 
volledig tenietgedaan door de daling van de 
materiaalkosten. Daardoor is de BIW van de 
elektrische S-in motion-oplossing slechts 
2% duurder dan die van het 
referentievoertuig.

De crashweerstand behouden

Een belangrijk aandachtspunt voor het 
ontwerpteam was de crashweerstand van 
de elektrische S-in motion-oplossing. Er 
werden een aantal simulaties uitgevoerd 
met behulp van Euro NCAP-testcriteria en 
andere industrienormen om de veiligheid 
van de herontworpen BIW te verifiëren.

Een van de meest cruciale was de Euro 
NCAP-paaltest, een test voor een 
zijdelingse botsing tegen een paal. Voor de 
veiligheid van de passagiers moet de 
energie tijdens zo’n crash geabsorbeerd 
worden door het voertuig. Maar om de 
batterij tegen breuk of beschadiging te De S-in motion-versie met elektrische aandrijving 
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Kosten voor de body-in-white (BIW) van de elektrische S-in motion-oplossing 
versus kosten voor de BIW van het referentievoertuig van het C-segment

Referentievoertuig 

C-segment

Elektrische 

S-in motion-oplossing

Materiaal Verwerking Assemblage Materiaal-
afschrijvingen

50% 15%

19% 34%

3%

45%

32%

4%

0 20 40 60 80 100 120

Gewichtsvergelijkingen tussen de verschillende oplossingen

 Elektrisch S-in motion- Voertuig van het  Elektrisch voertuig 
 voertuig C-segment vs. referentievoertuig
  op brandstof op brandstof

Aandrijving 367 kg 220 kg +147 kg

BIW 259 kg 289 kg -30 kg

ArcelorMittal heeft dankzij S-in motion 
een nominatie voor de Ethical 
Corporation Awards 2012 in de wacht 
gesleept in de categorie “Most Innovative 
Company”. Het S-in motion-project werd 
voorgesteld aan alle grote autobouwers. 
Dat toont aan hoe ArcelorMittal niet-
aflatende inspanningen levert voor de 
automobielsector met een catalogus van 
staaloplossingen die vandaag gebruikt 
kunnen worden om productievoertuigen 
lichter te maken. Deze nominatie is een 
mooie erkenning voor uitmuntende 
prestaties op het vlak van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, die toegekend wordt door 
’s werelds toonaangevende spelers op het 
vlak van duurzaamheid en sociale 
verantwoordelijkheid van bedrijven. De 
winnaar wordt bekendgemaakt tijdens 
een plechtigheid op 25 juni 2012 in 
Londen.

beschermen, mag er geen penetratie zijn in 
de batterijtunnel. 

Het ontwerpteam realiseerde beide doel- 
stellingen door gebruik te maken van laser- 
gelaste vormstukken uit Usibor® 1500P en 
Ductibor® 500P. Usibor® wordt hard na 
warmvervorming, terwijl Ductibor® ductiel 
blijft om de energie te absorberen. De 
combinatie van de twee geavanceerde 
staalsoorten in het lasergelaste vormstuk 
stelt ontwerpers van voertuigen in staat 
een bepaald gedrag te realiseren. Zo kan 
het penetratie- en crashgedrag heel 
nauwkeurig afgesteld worden. Voor de 
elektrische S-in motion-oplossing wordt 
uitgebreid gebruikgemaakt van warmver-
vorming om het crashgedrag onder 
controle te houden. Het aantal warmver- 
vormde onderdelen bedraagt 29, terwijl het 
referentievoertuig er slechts 4 telde.

ArcelorMittal heeft hiermee opnieuw 
aangetoond dat AHSS-staalsoorten de 
kracht en lichtheid van gewicht bieden die 
nodig zijn om de voertuigen van de 
toekomst te bouwen met behulp van 
bewezen oplossingen die vandaag 
beschikbaar zijn.

De BIW gebruiken om de batterij te 
beschermen

De batterij is het duurste onderdeel in een 
elektrisch voertuig. Fabrikanten moeten 
hun auto’s zo ontwerpen dat de batterij 
volledig beschermd is bij een crash. Doen 
ze dat niet, dan kan de eigenaar van het 
voertuig geconfronteerd worden met 
hogere verzekeringskosten voor zijn wagen.

Veel constructeurs gebruiken een versterkt 
compartiment om de nodige bescherming 
te bieden. Dat kan echter leiden tot een 
ongewenste gewichtstoename van het 
voertuig.

In het elektrische S-in motion-concept 
wordt de onderkant van het voertuig 
gebruikt om de noodzakelijke bescherming 
te bieden. De tunnel wordt vergroot om 
ruimte te bieden voor de batterij, terwijl de 
batterijhouder met bouten bevestigd wordt 
aan de onderkant van de tunnel en onder 
de achterbank om zo een beschermende 
buis te creëren (zie foto). Deze strategie is 
al met succes toegepast in elektrische 
voertuigen, zoals General Motors’ Chevy 
Volt.

S-in motion genomineerd 
voor de Ethical Corporation 
Awards

In de elektrische S-in motion-oplossing 
wordt warmvervormd Usibor® 1500P 
gebruikt om de tunnel te maken, terwijl de 
batterijhouder gemaakt wordt uit de Dual 
Phase-staalsoort DP1180. Beide staal-
soorten bieden een hoge sterkte en stellen 
fabrikanten in staat het gewicht te 
verminderen. 

Bij een crash beschermt de tunneloplossing 
de batterij rondom. Bovendien verbetert de 
hoge sterkte van de staalsoorten ook de 
torsiestijfheid van de BIW.

■
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Energize richt zich op het verbruik van 
energie, de optimalisatie ervan, en het 
hergebruik van energierijke gassen die 
ontstaan tijdens het staalproductieproces. 
Die gassen kunnen als warmtebron 
gebruikt worden om elektriciteit te 
produceren in de elektriciteitscentrales op 
onze sites, of ze kunnen verkocht worden 
aan externe energieleveranciers.

Het Energize-project zal ook bepalen 
waar er energieverliezen zijn in de 
productieketen. Een voorbeeld?  
Wanneer de cokes uit de cokesoven komen, 

Nieuw initiatief streeft naar procesverbeteringen 
om het energieverbruik te verminderen en de 
milieuprestaties te verbeteren.
Energie is goed voor ongeveer een derde van de kosten van een ton vloeibaar 
staal. Om dat cijfer te verminderen en onze ecologische voetafdruk te 
verbeteren, zijn we bij ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) gestart met 
Energize. Dat is een project om nieuwe en bestaande procesverbeteringen te 
identificeren die effectief het energieverbruik verminderen. Bedoeling is om die 
dan in alle FCE-fabrieken te implementeren en zo de energiekosten in de komende 
vier jaar met 10% te verlagen.

Gent recupereert rookgassen 

In de hoogoven van ArcelorMittal Gent (België) worden 
ijzererts en steenkool (in de vorm van cokes) omgezet in 
vloeibaar ruwijzer. Het ruwijzer bevat 4,6% koolstof, wat veel 
meer is dan de 0,4% die nodig is voor vloeibaar staal van hoge 
kwaliteit. Om het teveel aan koolstof te verwijderen, wordt dat 
verbrand met zuivere zuurstof.

Tijdens het verbrandingsproces ontstaat een grote hoeveelheid 
energierijke rookgassen. Voordien werden die gassen bovenaan 
een schoorsteen afgefakkeld. Sinds juli 2011 leidt ArcelorMittal 
Gent de rookgassen echter af naar een reservoir van 
90.000 m3.

Ongeveer de helft van het opgeslagen gas wordt gebruikt in 
de fabriek, terwijl de rest geleid wordt naar een lokale 
elektriciteitscentrale, waar het gas omgezet wordt in 
elektriciteit. ArcelorMittal Gent schat dat het hierdoor zijn 
totale energieverbruik met 3% en de uitstoot van CO2-
equivalent met 170.000 ton per jaar zal verminderen. Het 
hergebruik van de rookgassen in de fabriek heeft geleid tot een 
daling van het energieverbruik met 0,7 gigajoule (GJ) per ton 

worden die gewoonlijk geblust met 
water. Zo gaat de warmte-energie van 
de cokes verloren in de vorm van damp. 
Gebruiken we echter een droog blus- 
proces, dan kan die latente energie 
gerecupereerd worden om elektriciteit te 
produceren.

Tijdens het project zal elke fabriek ook een 
eigen programma uitvoeren om te kijken 
naar andere mogelijkheden voor 
energiebesparingen. Best practices, zoals 
de case studies in dit artikel, zullen gedeeld 
worden onder de fabrieken.

Dankzij de vermindering van het energie-
verbruik dalen zowel de productiekosten als 
de uitstoot van CO2-equivalent (eq). De 
vier case studies in dit artikel hebben de 
uitstoot van CO2-equivalent verlaagd met 
meer dan 500.000 ton per jaar. Dat is bijna 
evenveel als wanneer we 180.000 middel-
grote auto’s een jaar lang van de weg 
zouden halen. Hoe meer die best practices 
gedeeld worden door al onze fabrieken, 
hoe meer positieve effecten ze zullen 
opleveren.

Staalproductie waar
energie in zit!

staal. Hoewel de bouw van de installatie iets meer dan € 38 
miljoen gekost heeft, heeft ArcelorMittal berekend dat het die 
investering in twee jaar terugverdiend zal hebben.
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Eisenhüttenstadt verbetert de route naar de 
warmwalserij

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (Duitsland) heeft een project 
voltooid om de logistiek te verbeteren van het plakkentransport 
tussen de uitgang van de gietmachine en de warmwalserij. Er zijn 
nu geavanceerde trackingapparaten aangesloten op de lijn om de 
locatie van de plakken te detecteren. In combinatie met nieuwe 
software zorgt het systeem ervoor dat de verse plakken zoveel 
mogelijk warmte behouden. Zo hoeven ze minder opgewarmd te 
worden in de opwarmovens van de warmwalserij.

Het doel is om ten minste 25% van alle plakken op een 
temperatuur van meer dan 800°C naar de warmwalserij te 
brengen, en nog eens 15% op een temperatuur van meer dan 
400°C. De totale energiebesparing wordt geschat op 160 
terajoule per jaar, terwijl de uitstoot van CO2-equivalent zal 
verminderen met 8800 ton per jaar.

Avilés verhoogt het schrootgehalte

Om het schrootgehalte in zijn staalproductieproces te verhogen, is 
ArcelorMittal Avilés (Spanje) zijn schrootverwerkende capaciteit 
aan het herzien. Er worden momenteel aanpassingen aangebracht 
aan het schrootpark, de laadkraan, transportwagens, de laadbak 
en het controlesysteem voor schroot.

De veranderingen zullen ervoor zorgen dat 10 tot 15 ton meer 
gerecycleerd staal toegevoegd kan worden aan elke 
convertorlading. Zo kan het gehalte gerecycleerd staal in de 
convertor verhoogd worden tot maximaal 80 ton, wat neerkomt 
op bijna 30% per lading. Geschat wordt dat daardoor jaarlijks 
ongeveer 59.000 ton minder CO2-equivalent uitgestoten zal 
worden.

Bremen recupereert convertorgas

ArcelorMittal Bremen (Duitsland) heeft een project van 
€ 41 miljoen geïmplementeerd om energie te recupereren, de 
stofemissie te verminderen en de uitstoot van stikstofoxide  
(NOx) te verlagen. Het project ging gepaard met de bouw van 
een installatie voor recuperatie van convertorgas en een 
ontstoffingsinstallatie voor de stofuitstoot van de convertoren. 

De installatie voor gasrecuperatie zal Bremen in staat stellen de 
uitstoot van CO2-equivalent te verminderen met tot 270.000 ton 
per jaar. Ongeveer 80% van het gerecupereerde gas zal verbrand 
worden in de hefbalkovens van de warmwalserij, als alternatief 
voor het gebruik van aardgas. De rest van het gerecupereerde gas 
zal gebruikt worden in de elektriciteitscentrale op de site om 
elektriciteit op te wekken.

Tijdens renovatiewerken om de nieuwe installaties te 
implementeren, werden de branders van de hefbalkovens 
aangepast om de NOx-uitstoot te verminderen met meer dan 
25%. Naast de lagere stofuitstoot en de recuperatie van 
energierijke gassen, is dat het derde groene effect van dit project.



De ArcelorMittal
Orbit

Een icoon voor Londen 
2012 en voor de 
heropwaardering van 
Oost-Londen
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De ArcelorMittal Orbit biedt ArcelorMittal 
ook de kans om de sterkte en veelzijdigheid 
van staal te laten zien. De toren is 
bovendien een goed voorbeeld van hoe 
uitgebreid ArcelorMittal’s logistiek netwerk 
en supply chain wel is: naast ArcelorMittal 
Projects waren er ook ArcelorMittal-
fabrieken van over de hele wereld 
betrokken bij de bouw. En ook leveranciers 
in Frankrijk, Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk hebben eraan meegeholpen.

Hoog gehalte gerecycleerd schroot

Onze supply chain speelde een cruciale rol 
in het begin van het project. Normaal 
gezien had de buizenproducent Condesa 
het staal voor dit project ontvangen van 

De ArcelorMittal
Orbit

Eén keer om de vier jaar is de aandacht van de hele wereld gericht op de 
Olympische Spelen. Dit jaar is het de beurt aan Londen om te schitteren. Ook 
ArcelorMittal zal prominent aanwezig zijn dankzij de ArcelorMittal Orbit, een 
sculptuur die integraal deel zal uitmaken van het Olympisch Park. Met zijn hoogte 
van 114,5 meter biedt de ArcelorMittal Orbit een uniek uitzicht over de 
Olympische site. Na de Spelen zal de toren een van de topbezienswaardigheden 
worden van Londen.

ArcelorMittal’s fabriek in Bremen. Maar bij 
ontvangst van het order midden augustus 
2011 bleek dat de buizen voor minstens 
50% uit gerecycleerd staal moesten 
bestaan. Hoewel al het nieuwe staal een 
aanzienlijk gehalte gerecycleerd schroot 
heeft, was het onmogelijk om 50% te halen 
met onze fabriek in Bremen. 

Aangezien de eerste rollen al nodig waren 
op 23 september, besloot ArcelorMittal 
Projects zich te wenden tot onze fabriek in 
Sestao. Die heeft een elektrische 
vlamboogoven. Zo’n oven is de meest 
efficiënte manier om schroot om te zetten 
in gesmolten staal. Feit was wel dat Sestao 
nog nooit de vereiste staalsoort (S355J2H) 
geproduceerd had met de specifieke 

eigenschappen die opgegeven waren voor 
de ArcelorMittal Orbit. 

Aanpassingen bij Sestao

De installaties op de site van ArcelorMittal 
Sestao werden aangepast om staal te 
produceren met de taaiheid en 
rekeigenschappen die vereist waren voor 
de sculptuur. Om ervoor te zorgen dat het 
staal een kleinere korrelgrootte had, 
werden er nieuwe procesparameters 
gebruikt voor de regeling van de wals- en 
koeltemperaturen. Een kleine korrelgrootte 
zorgt ervoor dat de sterkte gehandhaafd 
blijft bij een dikte tot 12 mm, zonder dat de 
taaiheid van het staal in het gedrang komt.

>>
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Eerste rollen in twee weken

Binnen de twee weken na ontvangst van 
het order bij Sestao waren de eerste rollen 
al onderweg. In totaal produceerde Sestao 
meer dan 500 ton staal voor de 
ArcelorMittal Orbit. Het gehalte 
gerecycleerd schroot was 60%, wat ruim 
boven de 50% is die opgegeven was door 
het Londense organisatiecomité van de 
Olympische Spelen (LOCOG).

Condesa’s Franse fabriek voor de productie 
van precisiebuizen vervormde het staal tot 
gelaste buizen om die vervolgens te 
verzenden naar Watson Steel in het 
Verenigd Koninkrijk. Watson ontwierp de 
verbindingen voor de structuur van de 
ArcelorMittal Orbit. Het maakte de 
verschillende onderdelen en assembleerde 
vervolgens de sculptuur op de bouwplaats 
zelf. Het bedrijf werkte ook mee aan het 
Olympisch Stadion. Het werd gekozen 
vanwege zijn ervaring op het vlak van 
precisieproductie van staalconstructies. 

De voltooide ArcelorMittal Orbit-sculptuur 
werd begin mei 2012 onthuld, twee 
maanden voor het startschot van de 
Spelen. De toren is een belangrijk 
oriëntatiepunt op de site van het Olympisch 
Park en zal ongetwijfeld een publieks-
trekker zijn, zowel tijdens de Spelen als nog 
vele decennia daarna.

Meer dan alleen maar buizen

Hoewel een groot deel van de ArcelorMittal 
Orbit-sculptuur gemaakt is uit de 
staalsoort S355J2H, leverde ArcelorMittal 
ook tal van andere staalsoorten voor dit 
project. Voor de funderingen en andere 
delen van de structuur werd gebruik-
gemaakt van staalplaten, stalen balken en 
staven, en staaldraad. 

De kern van de structuur bestaat uit 
panelen in het weervaste staal Indaten®. 
Die werden geproduceerd door Industeel 
in België. De diktes variëren van 10 tot 
20 mm.

Er was ongeveer 2000 ton staal nodig voor de 
ArcelorMittal Orbit.

De stalen buizen van de ArcelorMittal Orbit 
bestaan voor 60% uit gerecycleerd staal. 

Het staal in de ArcelorMittal Orbit weegt 
evenveel als 1136 Londense taxi’s.

De ArcelorMittal Orbit heeft een hoogte van 
114,5 meter.

Over de ArcelorMittal Orbit

Het idee voor een sculptuur ter gelegen-
heid van de Olympische en Paralympische 
Spelen van Londen in 2012 kwam van Boris 
Johnson, de burgemeester van de stad. Er 
werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven 
voor het project. Johnson kreeg de steun 
van ArcelorMittal tijdens een toevallige 
ontmoeting met Chairman en CEO Lakshmi 
Mittal op het World Economic Forum in 
2009.

De winnende inzending, een ontwerp van 
Anish Kapoor en Cecil Balmond, werd 
bekendgemaakt in maart 2010. De Arcelor-
Mittal Orbit-sculptuur bevindt zich tussen 
het Olympisch Stadion en het Aquatics 
Centre in het zuidelijke deel van het 
Olympisch Park. 

Dankzij zijn hoogte van 114,5 meter zal de 
ArcelorMittal Orbit zichtbaar zijn vanuit alle 
delen van het Olympisch Park en een 
spectaculair uitzicht bieden over de site. 
Deze toren is trouwens het grootste 
openbare kunstwerk van Groot-Brittannië.

De ArcelorMittal Orbit heeft naast twee 
overdekte uitkijkplatforms op twee 
verschillende niveaus ook een bezoekers-
paviljoen op de begane grond. Troeven op 
de bovenste verdieping zijn een loopbrug 
buiten en twee spiegelsculpturen van 
Kapoor.

De uitkijkplatforms zijn toegankelijk via een 
van de twee liften. Hoewel de bezoekers 
ook kunnen afdalen via de lift, wordt 
gehoopt dat ze ervoor zullen kiezen om de 
wenteltrap te nemen, die zich door de 
sculptuur heen slingert. De ArcelorMittal 
Orbit zal tot 700 bezoekers per uur 
aankunnen.

Voor de bouw van de sculptuur is er 
ongeveer 2000 ton staal gebruikt. 
Dat komt overeen met het gewicht van 
1136 Londense taxi’s.

ArcelorMittal’s schenking van de  
ArcelorMittal Orbit aan de Olympische 
Spelen in Londen en de inwoners van 
Londen maakte van het bedrijf een 
Tier 2-partner voor Londen 2012. 
ArcelorMittal is ook de Official Steel 
Supporter van de Spelen.

Voor meer informatie gaat u naar: 
www.arcelormittalorbit.com

■
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Door de verstelling uit carboneerstaal-
soorten te vormen, kan die bij een botsing 
de schok absorberen zonder te breken. 
Tegelijkertijd is de verstelling dankzij de 
taaie buitenkant bestand tegen slijtage 
door intensief gebruik.

Carboneerstaalsoorten combineren externe 
taaiheid met een flexibele kern.
Hoewel carboneerstaalsoorten een nicheproduct zijn, zijn ze van cruciaal belang 
voor toepassingen die enerzijds een taaie buitenkant vereisen en anderzijds een 
ductiele kern die energie kan absorberen. Stoelverstellingen in voertuigen zijn een 
typische toepassing.

Meer informatie?

Voor meer informatie over ons 
gamma van carboneerstaalsoorten 
gaat u naar onze rubriek “Product 
document centre Industry” op  
www.arcelormittal.com/industry

Wat is carboneerstaal?

ArcelorMittal levert carboneerstaal-
soorten aan zijn herwalsklanten, die het 
staal verwerken tot de gewenste dikte. 
Vervolgens wordt het diepgetrokken tot 
de vereiste vormen.

De diepgetrokken onderdelen worden 
geplaatst in een gecontroleerde 
koolstofrijke omgeving, waar ze 
verwarmd worden. Zo dringt de koolstof 
binnen in het buitenoppervlak van het 
staal. Hoe langer het staal in die 
omgeving gehouden wordt, hoe dieper 
de koolstof binnendringt. Zodra de 
koolstofafzetting voltooid is, wordt het 
onderdeel ontlaten (via de zogenaamde 
tempering of temperatuurbehandeling) 
om een verloop van hardheid te creëren 
van het oppervlak van het staal naar de 
kern toe. Resultaat? Een extreem taai 
buitenoppervlak en een ductiele kern.

 C10E EN 10084:2008,  16MnCr5
 C12E AM FCE, C18SIKILLED AM FCE EN 10084:2008,
 C15E EN 10084:2008 C22E EN 10083-2 16MnCr5 AM FCE

 Min. Max. Min. Max. Min. Max.
 breedte breedte breedte breedte breedte breedte
Dikte (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1,70 ≤ dikte < 2,00 900 1200 - - - -

2,00 ≤ dikte < 2,25  1600    1200

2,25 ≤ dikte < 2,50  1650    1400

2,50 ≤ dikte < 2,75 
800

 1700 
800 1525 800

 1450

2,75 ≤ dikte < 3,00  1750    1500

3,00 ≤ dikte < 8,00  
1790

    
1700

8,00 ≤ dikte < 11,00      

11,00 ≤ dikte < 13,00 Neem contact op met ArcelorMittal voor informatie over de beschikbaarheid.

Afmetingen van ArcelorMittal’s carboneerstaalsoorten

Carboneerstaalsoorten zijn van cruciaal belang voor toepassingen zoals stoelverstellingen in auto’s, die 
enerzijds een taaie buitenkant vereisen en anderzijds een ductiele kern die energie kan absorberen.

ArcelorMittal’s gamma van carboneer-
staalsoorten is onlangs uitgebreid met een 
nieuwe staalsoort: 16MnCr5. Deze 
staalsoort is ontwikkeld in reactie op 
feedback van klanten en heeft een zeer 
laag koolstofgehalte – 0,14 tot 0,17%.

ArcelorMittal’s carboneerstaalsoorten 
hebben een uitstekende interne zuiverheid, 
waardoor ze gewalst kunnen worden tot 
zeer dunne diktes. En voor specifieke 
toepassingen kan ArcelorMittal zelfs 
carboneerstaalsoorten leveren met een 
nog hogere mate van interne zuiverheid. 

■ 
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Aluzinc® heeft een natuurlijk metallisch 
oppervlakuitzicht dat zeer aantrekkelijk 
oogt en heel lang behouden blijft. Dankzij 
zijn unieke combinatie van aluminium en 
zink biedt het product een uitstekende 
corrosieweerstand. En dat zelfs in de meest 
veeleisende buitenomgevingen.

Esthetisch en uitzonderlijk duurzaam

Ons vertrouwen in de corrosieweerstand 
van Aluzinc® is zelfs zo groot dat we de 
AZ185-bekleding leveren met maar liefst 25 
jaar garantie tegen perforatie door corrosie. 
Het gecombineerde effect van zink en 
aluminium zorgt ervoor dat Aluzinc® beter 
presteert dan een staalplaat die alleen 
beschermd wordt door een bekleding van 
puur zink of aluminium. Met die 
uitzonderlijke garantie schrijven we een 
nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van 

Aluzinc® heeft sinds zijn lancering naam gemaakt als unieke bekleding voor de 
bouw, en dan vooral voor dakbedekkings- en gevelbekledingstoepassingen. 
Die stevige reputatie is het resultaat van bijna dertig jaar productie-ervaring, 
continue controle in testlaboratoria, voortdurende verbeteringen en regelmatige 
inspecties ter plaatse. Om het succesverhaal van dit product in heel Europa verder 
te zetten, hebben we onlangs twee specifieke gamma’s gelanceerd.

Aluzinc®, dat vandaag beschouwd wordt als 
een van de meest duurzame en design-
georiënteerde metallische oplossingen.

Reflecterend, brandwerend en flexibel

Esthetiek en duurzaamheid zijn lang niet 
de enige voordelen van Aluzinc®. De 
bekleding biedt naast een goede 
brandwerendheid ook een uitstekende 
warmte- en lichtreflectie. Een ander 
voordeel is de aanzienlijke flexibiliteit van 
Aluzinc® qua verwerking. Het is geschikt 
voor plooien, profileren of dieptrekken, 
zodat architecten en aannemers unieke 
vormen kunnen creëren voor hun 
projecten. En ook de chroomvrije 
passivatie waarmee Aluzinc® geleverd 
wordt, is een troef. Hiermee voldoet het 
aan de strengste milieueisen, zowel 
die van vandaag als die van morgen. 

ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) 
is momenteel een van de weinige 
producenten op de Europese markt die een 
dergelijke waaier aan voordelen biedt.

Twee specifieke Aluzinc®-
gamma’s om beter aan de 
behoeften van klanten te 
voldoen
Aluzinc® Florelis: uniek staal om al uw 
creatieve bouwuitdagingen waar te 
maken

Prestigieuze architectuur vereist 
prestigieus staal. Aluzinc® Florelis is een 
klasse apart. Het biedt esthetische 
voordelen die een gebouw gegarandeerd 
prestige geven. Het maakt deel uit van 
ArcelorMittal FCE’s esthetisch gamma en 

Farmaceutische fabriek in Besançon (Frankrijk) 
– Gevel in Aluzinc® – Architect: Brigitte Métra 
& Associates (Foto: Julien Cescon)

Aluzinc® behoudt jarenlang zijn 
natuurlijke glans.

Aluzinc®

Een unieke metallische bekleding door de 
combinatie van een aantrekkelijk esthetisch 
uitzicht met bewezen duurzaamheid
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biedt een afwerking die enig is in haar 
soort en ideaal is voor moderne en 
hedendaagse gevels.

Aluzinc® Florelis geeft een gebouw een 
creatief tintje om er een unieke blikvanger 
van te maken. Met 1000 tot 1800 zinkbloe-
men per dm2 staat Aluzinc® Florelis garant 

Meer informatie?

Voor meer informatie over Aluzinc® en de 
toepassingen van het product gaat u naar 
de website van ArcelorMittal FCE: 
www.arcelormittal.com/industry

Parkeergarage in Toulouse (Frankrijk) – Architect: Pierre Azéma

Delivery Centre van Airbus voor oplevering van vliegtuigen in Toulouse 
(Frankrijk) – Architect: Jacques Ferrier (Foto: Luc Boegly)

Uitgestrekte 
fotovoltaïsche 
dakbedekking (Italië) 
– Italpannelli

Dak met staande 
naden aan de 
Zweedse kust – 
Lindab Buildings

natuurlijke glans biedt het product aanzien-
lijke voordelen, die architecten in staat 
stellen voortdurend hun grenzen te 
verleggen.

Aluzinc® HFX: extreme vervormbaarheid 
en uitzonderlijke duurzaamheid

Aluzinc® HFX (High Formability eXtended) 
biedt nog meer troeven. Zijn zeer goede 
vervormbaarheid en uitstekende 
corrosieweerstand zijn slechts twee van de 
extra voordelen. Het HFX-gamma is vooral 
bedoeld voor daken met staande naden en 
regenwaterafvoer. Het combineert een 
extreme vervormbaarheid van het staal 
met de uitstekende corrosieweerstand van 
Aluzinc®. 

De resultaten zijn verbluffend. Als natuurlijk 
alternatief voor pure zinkbekledingen zet 
Aluzinc® HFX een nieuwe standaard in 
dakbedekking. Zo is het HFX-gamma in de 
afgelopen jaren uitgegroeid tot een 
maatstaf voor daken met staande naden in 
Scandinavië. Dankzij zijn extreme 
vervormbaarheid kan het product bij de 
meeste dakbedekkingsprojecten handmatig 
verwerkt worden op de bouwplaats zelf.

Mogelijkheden troef voor 
Aluzinc® in bouwprojecten

Aluzinc® wordt in de bouw voor tal van 
toepassingen gebruikt: traditionele of 
geperforeerde gevels met een opvallend 
karakter, allerlei soorten daken, zonwering, 
binnentoepassingen, fotovoltaïsche 
toepassingen en noem maar op. Vaak gaat 
het om ontwerpen van internationaal 
gerenommeerde architecten of andere 
prestigieuze projecten. In dit artikel vindt u 
een selectie van recente projecten die 
bijdragen tot de reputatie van het product 
in Europa en de rest van de wereld.

■ 

voor een uniforme uitstraling met een strak 
en glanzend oppervlakuitzicht. Het 
Florelis-gamma wordt vaak gebruikt voor 
projecten waar de opdrachtgever een gevel 
met een opvallend karakter wil. Het gamma 
geniet een uitstekende reputatie bij tal van 
Europese architecten. Met zijn glad, zuiver 
oppervlakuitzicht en zijn buitengewone 
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Traditioneel gebruiken fabrikanten van 
huishoudtoestellen dieptrekbare staalsoor-
ten vanwege hun gemakkelijke vervorm-
baarheid. In toepassingen waar sterkte een 
vereiste is, maken ze traditioneel gebruik 
van constructiestaalsoorten. Vandaag 
kiezen fabrikanten die het slim willen 
spelen, echter voor geavanceerde hoge-
sterktestaalsoorten (AHSS). Die zijn niet 
alleen lichter maar ook sterker. Aangezien 
er minder staal nodig is om elk onderdeel te 
maken, kan het gebruik van AHSS-staal-
soorten aanzienlijke kosten- en gewichts-
besparingen opleveren.

Het juiste staal voor het juiste onderdeel

Onze AHSS-staalsoorten zijn ideaal voor 
onderdelen die tijdens het transport 
blootgesteld worden aan zware schokken 
of die intensief gebruikt worden. Deze 
staalsoorten hebben uitstekende eigen-
schappen qua treksterkte, waardoor ze 
geschikt zijn voor moeilijke dieptrekproces-
sen. Ze zijn ook uitstekend bestand tegen 
deuken. Een ander voordeel is dat ze het 
mogelijk maken om de dikte van het staal 
te verminderen zonder aan sterkte in te 
boeten. 

ArcelorMittal’s co-engineering ondersteu-
ning begint tijdens de ontwerpfase van het 
product. ArcelorMittal-ingenieurs kunnen 
fabrikanten helpen te bepalen welke 
staalsoorten het meest geschikt zijn voor 

De toegevoegde waarde 
van ArcelorMittal
voor huishoudtoestellen
Co-engineering met ArcelorMittal helpt fabrikanten 
de juiste innovatieve staalsoorten te selecteren en te 
testen om gewicht en kosten te besparen.
Fabrikanten van huishoudtoestellen zien zich genoodzaakt kwaliteitsproducten 
te maken tegen de laagst mogelijke kosten in een markt die bekendstaat om zijn 
hevige concurrentie. Wie nalaat kostenefficiënte en innovatieve producten te 
ontwikkelen die inspelen op de wensen van de consument, loopt het risico zijn 
concurrentievoordeel te verliezen. Maar ArcelorMittal’s klanten hebben een 
belangrijke troef: zij hebben toegang tot enkele van de meest geavanceerde 
staalsoorten op de markt en kunnen profiteren van ongeëvenaarde 
ondersteuning. En dat in alle fasen van hun productieproces, van het ontwerp 
van het concept tot de volledige industriële productie.

elk onderdeel. Dit zijn ingenieurs die 
betrokken zijn bij onderzoek naar nieuwe 
staalsoorten. Zij zijn dus ideaal geplaatst 
om advies te geven mocht een van onze 
staalsoorten die nog in ontwikkeling zijn, 
beter geschikt zijn dan een bestaande 
oplossing.

Simulaties volgens de normen 

Wij kunnen een reeks simulaties uitvoeren 
om te controleren dat de geselecteerde 

materialen voldoen aan de prestatiecriteria 
van de fabrikant. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan experimentele hoofdrekanalyse na 
dieptrekken en eindige-elementenanalyse 
(Finite Element Analysis of kortweg FEA) 
van het dieptrekproces. Een andere 
mogelijkheid is de simulatie van valtests 
volgens de normen in de industrie, zowel 
mét als zonder verpakking.

ArcelorMittal-ingenieurs kunnen ook 
FEA-simulaties uitvoeren om de vermoeiing 
te voorspellen gedurende de hele 
levensduur van een huishoudtoestel. Dit is 
erg nuttig om de prestaties te testen van 
intensief gebruikte onderdelen van het 
huishoudtoestel.

Onderzoeken hebben aangetoond dat de 
stille werking van een huishoudtoestel een 
belangrijk koopargument is voor 
consumenten. ArcelorMittal’s vibro-
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Eindige-elementenanalyse van een valtest met een 
wasmachine, die met behulp van kleuren 
spanningen aan het licht brengt in een aantal 
cruciale onderdelen

Xcellook® (foto links) en Estetic® Ambient® Platinium (foto onder) hebben een aantrekkelijke 
afwerking die lijkt op geborsteld roestvrij staal, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij 
esthetiek centraal staat. Deze afwerking voorkomt bovendien vingerafdrukken en is gemakkelijk te 
reinigen. Andere voordelen zijn de goede weerstand tegen krassen en vlekken. 

ArcelorMittal en studenten van het 
Institut Supérieur de Design (ISD) in 
Valenciennes (Frankrijk) hebben 
samengewerkt aan een project om een 
revolutionaire nieuwe wasmachine te 
ontwerpen. Het ontwerp bevat tal van 
innovatieve staaloplossingen en zet 
ArcelorMittal’s co-engineering expertise 
in de kijker. Er waren vier 
ontwerpoverwegingen: design, 
stevigheid, gebruiksvriendelijkheid en 
kosten. Het prototype overtrof de 
verwachtingen op alle vier de vlakken. 

Een ander gedetailleerd technisch 
onderzoek dat focuste op geavanceerde 
hogesterktestaalsoorten (AHSS), toonde 
aan dat deze staalsoorten beter presteren 
op het vlak van vermoeiing en dat een 
diktereductie van tot 25% mogelijk was. 

Witgoed een hoogwaardige 
uitstraling geven

ArcelorMittal’s gamma van staalsoorten 
voor huishoudtoestellen omvat ook 
esthetische oplossingen, waarmee een 
product zich kan onderscheiden van de 
concurrentie. Zo combineert ons 
Aluzinc®-staal een uitstekende 
corrosieweerstand met een prachtig 
glinsterend oppervlakuitzicht dankzij zijn 
bekleding van aluminium en zink. Aluzinc® 
is zodanig goed bestand tegen corrosie 
dat het geschikt is als materiaal voor de 
trommels van droogkasten.

En ook onze nieuwe metallische bekleding 
Magnelis® biedt een uitstekende 
corrosieweerstand. Magnelis® bevat 3,5% 
aluminium en 3% magnesium. Het wordt 
al gebruikt als alternatief voor 
stukverzinking en metallische bekledingen 
met een hoog zinkgehalte.

Twee andere voorbeelden zijn 
ArcelorMittal’s xcellook® en Estetic® 
Ambient® Platinium. Hiervoor wordt een 
speciale borsteltechniek gecombineerd 
met een esthetische en beschermende 
organische bekleding. Het resultaat ziet 
eruit als roestvrij staal.

Bij xceldesign® wordt de afwerking 
gerealiseerd met zogenaamde EBT-
technologie (Electron Beam Texturing). 
Tijdens het EBT-proces worden kleine 
kraters gebrand in het walsoppervlak 
voor de afwerking van het staal. Hiermee 
kunnen ook patronen gevormd worden. 

akoestische testfaciliteiten stellen 
fabrikanten in staat het ontwerp van het 
huishoudtoestel te optimaliseren om de 
werkingsgeluiden te dempen. Door 
bijvoorbeeld de embossering van de zijkant 
van een wasmachine te optimaliseren, zal 
het toestel aanzienlijk stiller werken.

Expertise en staalsoorten die u een 
concurrentievoordeel geven

Gewapend met ArcelorMittal’s gamma van 
AHSS-staalsoorten en ondersteund door 

Stijlvol, stevig, onderhoudsvriendelijk en kostenefficiënt

de ontwerp- en testexpertise van onze 
ingenieurs, kunnen fabrikanten van 
huishoudtoestellen betaalbare, duurzame 
en esthetische huishoudtoestellen 
ontwikkelen voor de wereld van vandaag. 
Geïnteresseerd? Neem contact met ons op 
en ontdek hoe wij ook uw producten een 
voorsprong op de concurrentie kunnen 
geven.

■

Door over te stappen op AHSS-staal-
soorten, zouden de fabrikanten bovendien 
alleen al qua materiaalkosten 
kostenbesparingen van meer dan 17% 
kunnen realiseren.
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In de 20 jaar tussen 1975 en 1995 is de 
zeehandel verdubbeld qua volume. En door 
de nooit eerder geziene vraag werd dat 
volume opnieuw verdubbeld in de 13 jaar 
voorafgaand aan 2008. Scheepsbouwers 
kenden gouden tijden: de orderboeken 
waren vol en de vooruitzichten 
veelbelovend.

Inzetten op nichemarkten

Die toekomstperspectieven verdampten 
grotendeels toen de economische crisis 
losbarstte in 2008. Bestaande orders 
werden geannuleerd en slechts weinig 
reders lieten nieuwe schepen bouwen. De 
crisis heeft vooral de Europese scheeps-

Scheepswerven
boven water houden
ArcelorMittal helpt de scheepsbouw in deze moeilijke 
tijden met een aanpak op maat, zowel qua service als 
qua nieuwe producten.
De wereldwijde scheepsbouw is hard getroffen door de economische crisis van de 
afgelopen jaren. Het aantal orders voor nieuwe schepen bereikte een hoogtepunt 
in 2008, maar sindsdien is de vraag scherp gedaald. Een volledig herstel valt niet 
te verwachten vóór 2015. Om stand te houden, verkennen scheepsbouwers 
nieuwe markten en bekijken ze nieuwe manieren van werken. ArcelorMittal is een 
toonaangevende leverancier voor de scheepsbouw. Om scheepswerven 
wereldwijd beter te kunnen helpen, verbeteren we ons staalaanbod voor de 
sector en implementeren we logistieke veranderingen.

werven zeer hard getroffen. Door de 
concurrentie van goedkopere scheepswer-
ven in Azië was veel van de wereldwijde 
scheepsbouw al verhuisd naar landen zoals 
Zuid-Korea, China en Japan. De huidige 
economische situatie heeft die trend in een 
stroomversnelling gebracht.

Om dat te compenseren, hebben veel 
Europese scheepswerven de focus van hun 
activiteiten verlegd naar nichemarkten 
zoals noordpool- en diepzeeduiktoepassin-
gen. Europa is bovendien de grootste 
producent van cruiseschepen. Het is goed 
voor 95% van de wereldproductie. 
Ondanks de recente incidenten, die veel 
media-aandacht kregen, blijft de vraag 
sterk in deze sector van de scheepsbouw. 
ArcelorMittal’s staalplaten worden gebruikt 
voor de bouw van dergelijke schepen en tal 
van andere soorten vaartuigen.

Als toonaangevende leverancier van staal 
voor de scheepsbouw blijft ArcelorMittal 
kort op de bal spelen in deze moeilijke 
tijden. We blijven de marktevoluties op de 
voet volgen. Op basis daarvan passen we 
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Nieuwe staalsoorten voor 
nieuwe uitdagingen

ArcelorMittal stemt niet alleen zijn 
serviceaanbod af op de scheepswerven, 
het ontwikkelt ook nieuwe staalsoorten 
om scheepsbouwers te helpen 
competitief te blijven. ArcelorMittal speelt 
in op de vraag naar dunnere staalsoorten. 
Veel van onze staalplaten kunnen 
geleverd worden in diktes van 5 tot 8 mm. 

Onze staalplaten voor de scheepsbouw 
zijn ook sterker. Zo hebben de 
staalsoorten EH-36 en EH-40 
(geïntroduceerd in 2011) een sterkte van 
meer dan 350 megapascal (MPa), ook bij 
lage temperaturen. Dat maakt ze geschikt 
voor tal van noordpool- en zeeschepen.

Onze platen zijn nu ook verkrijgbaar in 
grotere afmetingen, wat tijd en kosten 
bespaart op het vlak van laswerk om de 
platen aan elkaar te lassen. Wat de 
afmetingen betreft, zijn breedtes tot vier 
meter en lengtes tot 15 meter mogelijk. 
De platen zijn leverbaar in een waaier aan 
afwerkingen, waaronder gewalst, 
gestraald, of gestraald en gelakt.

We blijven de marktevoluties op de voet volgen. Op basis 
daarvan passen we ons aanbod voortdurend aan. Bovendien 
stemmen we onze aanpak af op de specifieke behoeften van 
afzonderlijke scheepswerven.

ons aanbod voortdurend aan. Bovendien 
stemmen we onze aanpak af op de 
specifieke behoeften van afzonderlijke 
scheepswerven.

Kortere doorlooptijden

ArcelorMittal heeft ook zijn service 
aangepast. Neem nu de financiering van de 
bouw van een schip, die een probleem is 
voor veel scheepswerven. Om dat pro-
bleem te verlichten, kunnen wij het staal 
voor het schip leveren in kleinere volumes 
om de opslagbehoefte te verminderen en 
betalingen te kunnen spreiden. Vereist een 
project bijvoorbeeld 3000 ton staal voor 
een schip, dan kunnen we meerdere 
deelleveringen doen om de impact op de 
cashflow van de scheepswerf te verminde-
ren. Ook kunnen we de platen sorteren per 
deellevering, wat de logistiek van de klant 
en zijn productiviteit aanzienlijk kan 
verbeteren.

De concurrentie en de financiële crisis 
hebben er ook toe geleid dat scheepswer-
ven steeds efficiënter te werk gaan bij de 
bouw van schepen. In plaats van hun 
klanten twee of drie jaar tijd te vragen voor 
de bouw, klaren veel scheepsbouwers nu 
de klus in de helft van die tijd. ArcelorMittal 
speelt daarop in. Het heeft zijn doorlooptij-
den verkort om zijn klanten te helpen hun 
concurrentiekracht te verhogen. Aangezien 
staal vandaag mondiaal verhandeld wordt, 
zijn prijswijzigingen helaas niet volledig uit 
te sluiten. Maar ArcelorMittal’s inspannin-
gen zijn erop gericht om de negatieve 
impact van deze schommelingen op de 
activiteiten van de scheepsbouwer te 
beperken.

De stappen die we genomen hebben om 
scheepsbouwers te helpen deze moeilijke 
tijden te doorstaan, zijn een bewijs van de 
inzet van ArcelorMittal voor deze belang-
rijke industrie. In de loop van de komende 
jaren zullen we ons portfolio van staalsoor-
ten voor de scheepsbouw verder uitbrei-
den. Ook zullen we innovatieve diensten 
blijven ontwikkelen om scheepswerven 
zoveel mogelijk te ondersteunen.

■ 

Zinken als een baksteen

Nu weinig reders nieuwe schepen laten 
bouwen, richten veel scheepswerven zich 
op nieuwe markten om stand te houden. 
En verrassend genoeg zijn enkele van de 
producten die scheepsbouwers vandaag 
maken, niet ontworpen om te blijven 
drijven maar om te zinken.

Een van die nieuwe nichemarkten is de 
markt voor funderingen van offshore-
windturbines. Die funderingen worden 
“jackets” genoemd in het vakjargon. Ze 
worden gemaakt uit dezelfde platen als 
die voor de scheepsbouw. De platen 
worden vervormd tot buizen, die vervol-
gens aan elkaar gelast worden om de 
jacket te vormen.

Jackets kunnen tot 500 ton wegen en 
meer dan 50 meter hoog zijn. Ze maken 
het mogelijk windmolenparken aan te leg-
gen in volle zee (diepte van meer dan 40 
meter). Ze zijn geschikt als ondersteuning 
voor zeer grote windturbines.

De jackets worden aan wal gemaakt en 
vervolgens op vlottende pontons 
getransporteerd naar de site voor het 
windmolenpark. Daar laat men ze zinken 
naar de zeebodem. Net als alle andere 
staalproducten, zijn ook jackets na afloop 
van hun nuttige levensduur recupereer-
baar en recycleerbaar.
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Easyfilm® is een naam die veel klanten van ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
(FCE) vertrouwd in de oren klinkt. Dit dun organisch bekledingsmateriaal werd 
een decennium geleden ontwikkeld en wordt courant gebruikt op 
dompelverzinkte staalsubstraten. Easyfilm® beschermt niet alleen het 
staaloppervlak tijdens het transport en de verwerking, het elimineert ook de 
behoefte aan voorbereidende ontvetting voorafgaand aan een poederlak- of 
natlakproces. Het duurde dan ook niet lang of klanten begonnen te vragen naar 
een vergelijkbaar product voor koudgewalst staal. Om te voldoen aan die 
vraag, lanceren we nu Easyfilm® Ready-to-Paint voor koudgewalst staal.

‘De vraag naar een Easyfilm®-oplossing 
voor koudgewalste materialen kwam vooral 
uit de hoek van producenten van metalen 
meubilair, stalen vaten en huishoudtoestel-
len,’ zegt David López Granados, een 
onderzoeker bij ArcelorMittal Global R&D 
Gent die zich bezighoudt met bekledings- 
en oppervlakgerelateerd onderzoek. ‘Tot nu 
toe leverden we deze klanten ingeoliede 
rollen, die dan ontvet, gefosfateerd en 
gepassiveerd moesten worden voordat ze 
gelakt konden worden. Maar al die voorbe-
reidende processen hebben financiële en/of 
ecologische nadelen. Als klanten overstap-
pen op Easyfilm® Ready-to-Paint, zijn die 
processen niet langer nodig.’

Een zeer aangename verrassing

Het lijstje met voordelen van Easyfilm® 
Ready-to-Paint is indrukwekkend. De 
nieuwe dunne organische bekleding 
garandeert niet alleen directe lakbaarheid, 
maar draagt ook bij tot de zuiverheid van 
het oppervlak. Een ander voordeel van het 
product is dat het tijdelijke bescherming 
biedt tegen corrosie tijdens het transport, 
de opslag en de productie. Easyfilm® 
Ready-to-Paint is geschikt voor 
bewerkingen zoals snijden, slitten, plooien, 
profileren, licht stampen, lassen en klinken.

‘En dat is nog lang niet alles,’ legt Product 
Development Manager Philippe Gousselot 
uit. ‘Qua oppervlakkwaliteit en 
duurzaamheid van de gelakte onderdelen 
presteert het nieuwe bekledingsmateriaal 
vergelijkbaar met trikationgefosfateerd ZE 
25/25-materiaal en duidelijk beter dan 
ijzergefosfateerd koudgewalst staal. Dat 
was voor ons een zeer aangename 
verrassing.’ Feit is ook dat Easyfilm® 
Ready-to-Paint minder kost dan 
elektrogegalvaniseerd materiaal. 
ArcelorMittal verwacht dan ook dat veel 

Easyfilm® Ready-to-Paint
Superieure eigenschappen voor 
het oppervlak van koudgewalst 
staal
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producenten zullen overstappen op het 
nieuwe materiaal. Het is een erg 
interessante oplossing voor producenten 
van HVAC-toepassingen (verwarming, 
ventilatie en airconditioning), huishoud-
producten, metalen meubilair en 
verplaatsbare scheidingswanden.

‘Klanten zijn continu op zoek naar 
mogelijkheden om de kosten te verlagen 
zonder in te boeten aan kwaliteit,’ zegt 
Claudia Liedl, Product Marketing Manager. 
‘Er is dus duidelijk een markt voor Easyfilm® 
Ready-to-Paint.’ De afgelopen maanden 
hebben we verschillende tests uitgevoerd 
bij een aantal van onze klanten. ‘We hebben 
het nieuwe materiaal gebruikt voor de 
productie van metalen meubilair, 
elektriciteitskasten, boilerbehuizingen, 

Easyfilm® Ready-to-
Paint is geschikt voor 
een brede waaier aan 

toepassingen zoals 
vaten, metalen meubilair 

en liften.

Zuiver en groen!

• Directe lakbaarheid zonder ontvetting, 
fosfatering of andere oppervlak-
behandeling

• Droog oppervlakuitzicht:
- Schone werkomgevingen
- Zuiver oppervlak

• Tijdelijke bescherming tegen corrosie:
- Gelijkwaardig aan lichtjes ingeoliede 

koudgewalste staalsoorten
- Bescherming tijdens het transport, 

de opslag en de productie
• Geschikt voor productie- en 

montagemethoden zoals snijden, 
slitten, plooien, profileren, licht 
stampen, punt- en rolnaadlassen, en 
klinken

• Geschikt voor lakmethoden zoals:
- Poederlakken
- Kataforeselakken

fornuizen, koelkasten en bedieningspanelen 
van ovens,’ legt Liedl uit. ‘In alle gevallen 
leverde Easyfilm® Ready-to-Paint 
geweldige resultaten op en bood het 
potentieel voor kostenbesparingen.’

Toekomstig alternatief

De industriële productie van Easyfilm® 
Ready-to-Paint startte begin 2012. Er zijn 
speciale promotiekits samengesteld voor 
de technische experts van ArcelorMittal. 
Zij zullen die gebruiken om het nieuwe 
materiaal voor te stellen aan onze 
industriële klanten.

‘Door deze nieuwe dunne organische 
bekleding aan te brengen op ons 
koudgewalst staal, creëren we een ideaal 
substraat voor een brede waaier aan 
toepassingen,’ zegt David López Granados. 
‘Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan verschil-
lende poederlakken zoals epoxy- en 
epoxypolyesterpoederlak maar ook natte 
lakken. In vergelijking met conventionele 
materialen staat Easyfilm® Ready-to-Paint 
garant voor superieure kwaliteit en 
duurzaamheid tegen een opmerkelijk 
scherpe prijs. Bovendien biedt het ook een 
gemakkelijkere procescontrole, een 
aanzienlijke kostenbesparing op het vlak 
van afvalwaterbehandeling en een 
algemene vermindering van de ecologische 
voetafdruk van het productieproces.’

Aanvulling op elektrogegalvaniseerd 
staal

De kans bestaat dat veel klanten die 
momenteel elektrogegalvaniseerd 
materiaal gebruiken, willen overstappen op 
Easyfilm® Ready-to-Paint. Belangrijk om 
weten is echter dat het niet voor elke 
toepassing de juiste oplossing is. ‘In 
sommige gevallen is Easyfilm® Ready-to-

Paint geen geschikte optie,’ legt Philippe 
Gousselot uit. ‘Op elektrogegalvaniseerd 
materiaal biedt een zinkbekleding van 
slechts 2,5 micron al randbescherming. 
Zelfs bij een pons- of snijbewerking op het 
oppervlak, blijft het blootgestelde 
basismetaal beschermd aan het gat of de 
snijrand dankzij de anodische eigen-
schappen van de zinkbekleding. Klanten die 
elektrogegalvaniseerd staal willen 
vervangen door Easyfilm® Ready-to-Paint, 
zullen wij advies op maat geven.’

‘Het is nooit onze bedoeling geweest om 
elektrogegalvaniseerd materiaal te 
vervangen,’ voegt David López Granados 
eraan toe. ‘Ons belangrijkste doel was om 
klanten te helpen ontvettings- en 
fosfateerprocessen te elimineren, omdat 
die duur en milieuonvriendelijk zijn. Dat doel 
is bereikt.’ De nieuwe Easyfilm® Ready-to-
Paint-variant is nu beschikbaar voor alle 
koudgewalste staalsoorten van 
ArcelorMittal met een dikte van 0,40 tot 
1,00 mm. In een eerste fase zal Easyfilm® 
Ready-to-Paint-materiaal alleen geschikt 
zijn voor licht stampen. Maar verdere 
ontwikkelingen zullen het product ook 
geschikt maken voor dieptrekken.

‘Om de verfhechting te verbeteren, wordt 
vandaag courant gebruikgemaakt van zink-, 
mangaan- en nikkelfosfaten,’ merkt David 
López Granados op. ‘Maar het gebruik van 
nikkel zal binnenkort verboden worden. 
Daardoor zal Easyfilm® Ready-to-Paint een 
nóg aantrekkelijker alternatief zijn voor 
elektrogegalvaniseerd materiaal.’ De 
nieuwe dunne organische bekleding biedt 
duidelijk een oplossing voor producenten 
die op zoek zijn naar een groen en 
betaalbaar oppervlak voor koudgewalst 
staal.

■ 
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Energiepijpleidingen

In de afgelopen jaren zijn over de hele 
wereld tal van nieuwe pijpleidingen 
aangelegd voor olie- en aardgastransport. 
En er zijn er nog meer gepland. De vraag 
naar goedkope maar veilige leidingen voor 
gastransport over lange afstanden zet ons 
aan om steeds sterkere en taaiere staal-
soorten te ontwikkelen. 

In het vorige nummer van Update kon u 
een artikel lezen over ArcelorMittal Flat 
Carbon Europe’s uitgebreid productgamma 
voor de industrie voor olie- en gaspijplei-
dingen. We zijn bezig met de verdere 
uitbreiding van ons gamma van staalsoor-
ten die bestand zijn tegen scheurvorming 
door de inwerking van waterstof (hydrogen 
induced cracking – HIC). Deze staalsoorten 
zijn van essentieel belang voor transport 
van corrosieve fluïda en winnen marktaan-
deel in projecten voor CO2-transport. 
ArcelorMittal’s nieuw gamma van OCTG-
staalsoorten (Oil Country Tubular Goods) is 
dan weer ontwikkeld om te voldoen aan de 

toenemende vraag naar gelaste buizen 
voor verbuizings-, ophalings- en boor-
activiteiten. 

Momenteel zijn we een nieuwe staalsoort 
met hoge dikte aan het ontwikkelen voor 
energiepijpleidingen met spiraalvormige 
lasnaden. De nieuwe staalsoort zal meer 
dan 20 mm dik zijn en bedoeld zijn voor 
gebruik in intercontinentale pijpleidingen. 
Verwacht wordt dat de staalsoort begin 
2013 beschikbaar zal zijn. 

Zonne-energie-installaties

ArcelorMittal’s nieuw Magnelis®-staal is 
licht maar zeer sterk metallisch bekleed 
staal dat ideaal is voor zonne-energie-
installaties. Tot nu toe werden structuren 
voor deze installaties gemaakt uit een 
standaard staalsoort, die verzinkt werd 
ter bescherming tegen corrosie. Bij 
versnijdingen of krassen na de verzinking 
ging de bescherming echter verloren en 
kon het onderliggende staal roesten.
Magnelis® brengt daar verandering in: 

Nieuwe
oplossingen voor 
energiemarkten
Veel van de staalsoorten die gebruikt worden in energietoepassingen zijn 
gebaseerd op staalsoorten voor andere toepassingen. ArcelorMittal optimaliseert 
zijn productgamma voor de energiesector door nieuwe staalsoorten te 
ontwikkelen en te bepalen welke bestaande staalsoorten geschikt zijn voor 
specifieke energietoepassingen.
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het is niet alleen lichter maar heeft ook een 
ingebouwde corrosieweerstand. De 
Magnelis®-bekleding bestaat uit 3,5% 
aluminium en 3% magnesium. Als de 
snijranden of krassen minder dan 3 mm diep 
zijn, blijft de corrosiebestendige laag 
bescherming bieden. Magnelis® stelt 
bouwers van thermische en fotovoltaïsche 
zonne-energie-installaties in staat lichtere 
structuren te bouwen die langer meegaan. 

Windturbinemasten

ArcelorMittal’s R&D-ingenieurs zijn 
momenteel het ontwerp van windturbine-
masten aan het bestuderen. De bedoeling is 
aan te tonen hoe de structuur lichter 
gemaakt kan worden zonder in te boeten 
aan sterkte of levensduur. Aan de hand van 
berekeningen zijn we aan het nagaan of 
veranderingen in het ontwerp en/of het 
gebruik van andere staalsoorten uit onze 
productcatalogus kunnen voldoen aan de 
prestatiecriteria voor deze toepassing.

Onze inspanningen om oplossingen op 
maat van de energiesector te ontwikkelen, 
kaderen in ArcelorMittal’s groene benade-
ring van productontwikkeling. Deze aanpak 
houdt in dat we staalsoorten ontwikkelen 
die lichter zijn en langer meegaan. Dit stelt 
fabrikanten in staat de milieu-impact van 
hun toepassingen te verkleinen.
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