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08 Electrificarea S-in motion
 Oţelurile avansate cu rezistenţă 

superioară îşi dovedesc valoarea 
într-o nouă soluţie cu masă redusă 
pentru vehicule electrice.

15 Rezistent, dar totuşi flexibil
 Oţelurile de cementare îmbină 

duritatea exterioară cu flexibilitatea 
miezului.

16 Aluzinc®

 O acoperire metalică unică, în care se 
îmbină aspectul estetic atrăgător cu 
durabilitatea demonstrată

18 ArcelorMittal adaugă 
valoare pentru producătorii 
de electrocasnice

 Proiectarea în comun ajută 
producătorii în identificarea şi testarea 
oţelurilor inovatoare în scopul 
reducerii masei şi a costurilor.

20 Menţinerea şantierelor 
navale pe linia de plutire

 În timp ce industria constructoare de 
nave maritime parcurge o perioadă 
dificilă, ArcelorMittal vine în 
întâmpinare cu o abordare 
personalizată, atât în materie de 
servicii, cât şi de produse noi.

22 Easyfilm® Ready-to-Paint
 Asigură calităţi superioare ale 

suprafeţei benzilor laminate la rece

24 Noi soluţii pentru pieţele 
de energie

04 Extinderea 
frontierelor

ArcelorMittal Flat 
Carbon Europe (FCE) 
intensifică livrările 
către regiunea 
Maghreb din Africa 
de Nord în vederea 
sprijinirii planurilor de 
extindere ale 

clienţilor. Această regiune devine o 
piaţă din ce în ce mai mare pentru 
FCE, pe măsură ce clienţii noştri 
încep să deschidă fabrici şi uzine în 
regiune. Precum Renault, unul 
dintre clienţii noştri din domeniul 
auto.

06 Rezistenţă şi 
adaptabilitate

Lansat în martie 2012, 
Amstrong™ 
reprezintă noul nume 
al vastei game 
ArcelorMittal de 
oţeluri cu 
performanţe 
superioare şi grad 

ridicat de rezistenţă pentru uz 
industrial. Oţelurile Amstrong™ 
prezintă proprietăţi remarcabile şi 
oferă avantaje considerabile, pe 
lângă o adevărată valoare 
adăugată pentru industria de 
construcţii mecanice şi de 
construcţii de maşini.

10 Infuzie de energie în 
producţia de oţeluri!

Energia reprezintă 
aproximativ o treime 
din costul unei tone 
de oţel lichid. Pentru a 
reduce această 
valoare şi a reduce 
impactul asupra 
mediului înconjurător, 

ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
(FCE) a lansat Energize – un 
proiect care are drept scop 
identificarea unor îmbunătăţiri noi, 
dar şi existente, ale procesului de 
producţie, îmbunătăţiri ce reduc 
efectiv utilizarea energiei şi 
implementarea acestora în toate 
unităţile de producţie din FCE. 

12 ArcelorMittal Orbit
ArcelorMittal Orbit 
este o sculptură de 
referinţă pentru locul 
de desfăşurare al 
Jocurilor Olimpice 
Londra 2012, care 
oferă o privelişte 
nemaiîntâlnită a 

locaţiei olimpice. Construită din 
peste 60% oţel reciclat şi având o 
înălţime de 114,5 metri, 
ArcelorMittal Orbit este şi o 
oportunitate pentru ArcelorMittal 
de a etala rezistenţa şi 
versatilitatea oţelului. 
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Îndoielile persistente cu privire la 
stabilitatea economiei europene au condus 
la reducerea cererii de oţel de la criza 
economică din 2008-2009. Aceste îndoieli 
au determinat scăderea volumului de lucrări 
publice, investiţii prudente în sectorul 
industrial şi consum mai lent în economia 
generală.

Deşi climatul economic s-a redresat 
întrucâtva, cererea încă rămâne cu 
aproximativ 18% mai scăzută decât nivelul 
atins în 2007. ArcelorMittal Flat Carbon 
Europe (FCE) nu previzionează ca piaţa 
oţelului să se redreseze complet până la 
nivelul anului 2007 timp de încă cinci până la 
zece ani. Previziunea FCE pentru 2012 
reflectă această prudenţă, cu cererea 
proiectată să scadă uşor din nou anul 
acesta.

Până la redresarea completă aşteptată pe 
o perioadă de zece ani, FCE trebuie să se 
adapteze în consecinţă, pentru a asigura 
supravieţuirea pe noua piaţă a oţelului. 
O modalitate de a realiza acest deziderat 
o reprezintă concentrarea eforturilor pe 
pieţe cu dezvoltare rapidă.

De exemplu, economia din Germania 
s-a redresat deja şi a depăşit propria 
performanţă economică din 2007. Acest 
fapt antrenează economiile partenerilor de 
afaceri din vecinătatea Germaniei. De 
asemenea, există noi pieţe care se deschid 
la hotarele Europei. Se dezvoltă un centru 
de activitate în Turcia, în timp ce regiunea 
Maghreb din Africa de Nord cunoaşte, de 

În fiecare ediţie a revistei Update ia cuvântul
un lider de opinie din cadrul ArcelorMittal.
În această ediţie vă comunicăm mesajul lui 
Jean-Martin Van der Hoeven, care a preluat 
funcţia de Chief Marketing Officer în cadrul 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe de la 1 ianuarie 
2012.

Inovare în 
fiecare etap

asemenea, un trend ascendent în 
activitatea economică. FCE este deja activă 
în ambele zone.

Altă iniţiativă pe care o întreprindem 
constă în îmbunătăţirea valorii adăugate, 
deja mari, a ofertelor noastre.

Oţelul este un material semifabricat, iar 
clienţii noştri trebuie să facă două lucruri cu 
acest material: trebuie să proiecteze şi să 
realizeze un produs şi trebuie să transforme 
oţelul primit de la noi în acel produs. Aşa 
cum mulţi dintre clienţii noştri ştiu, 
ArcelorMittal deţine competenţa şi 
experienţa de a-i ajuta în ambele etape, 
adăugând astfel o valoare semnificativă 
afacerilor acestora.

Răspunzând proactiv la climatul 
economic în continuă schimbare şi aplicând 
inovaţii cu fiecare prilej, ArcelorMittal va 
continua să creeze soluţii inovatoare cu 
privire la oţel, care vor ajuta clienţii să 
învingă provocările cu care se confruntă. 
Aşa cum un client din industria auto din 
Germania mi-a spus odată, clienţii se 
aşteaptă să primească din partea 
ArcelorMittal mai mult decât oferta 
standard de produse din oţel. Aceştia 
doresc soluţii unice, asemănătoare soluţiilor 
Apple, care creează într-adevăr valoare şi 
sunt atrăgătoare. Numai prin îndeplinirea 
acestei promisiuni vom putea redefini piaţa 
oţelului şi vom putea rămâne lider. 

Jean-Martin Van der Hoeven
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Noua uzină Renault este amplasată lângă 
oraşul Melloussa, la aproximativ 30 km în 
estul Tangerului. Este una dintre primele 
uzine de fabricaţie de automobile care 
urmează să se înfiinţeze în Maroc, deşi 
Renault are deja o uzină de asamblare de 
vehicule lângă Casablanca, la 350 km în 
sudul Tangerului. 

Cele mai recente mărci cu rezistenţă 
ridicată
În unitatea de la Melloussa îşi au sediul şi 
câţiva furnizori intermediari care vor 
aproviziona noua uzină cu piese. Printre 
aceştia se numără prelucrători prin 
ambutisare, care vor utiliza oţelurile 

Extinderea frontierelor

ArcelorMittal Flat Carbon Europe intensifică livrările 
către Africa de Nord în vederea sprijinirii planurilor de 
extindere ale clienţilor
Regiunea Maghreb din Africa de Nord devine o piaţă din ce în ce mai mare pentru 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE), pe măsură ce clienţii noştri încep să 
deschidă fabrici şi uzine în regiune. Numai în 2011 am livrat peste un sfert de milion 
de tone de oţel către Maghreb. Implicarea ArcelorMittal în regiune a devenit şi mai 
importantă când Renault, unul dintre clienţii noştri din domeniul auto, a anunţat 
că va construi o uzină lângă Tanger (Maroc) pentru producerea de vehicule pentru 
pieţele din Africa de Nord şi Europa.

avansate cu rezistenţă superioară (AHSS) 
de la ArcelorMittal în vederea producerii de 
piese auto cu greutate redusă şi de înaltă 
performanţă pentru Renault.

În calitate de furnizor principal pentru 
uzinele Renault existente în Europa, unităţii 
ArcelorMittal Sagunto i s-a solicitat să 
furnizeze majoritatea cantităţii de oţel 
necesare noii uzine Renault şi furnizorilor 
locali ai acesteia. Deşi ArcelorMittal livrează 
deja oţel pe întreg teritoriul Maghreb, 
aceasta a fost cea mai mare comandă 
individuală primită din regiune şi a impus 
stabilirea de noi rute logistice către Tanger 
de către echipa de relaţii cu clientul 
Renault-Nissan din cadrul ArcelorMittal FCE 

Dacia Lodgy va fi primul vehicul 
produs în noua uzină Renault din 
Maroc.

şi ArcelorMittal Distribution Solutions 
(AMDS), în vederea aprovizionării uzinei.

Calitatea primeazǎ 
S-a relocat temporar personal din 
ArcelorMittal Logistics în unitatea de 
producţie Sagunto pentru a pune la punct 
infrastructura logistică necesară. Pe lângă 
definirea rutelor de transport, echipa a 
trebuit să identifice personal şi furnizori 
locali din Maroc, care să colaboreze în 
manevrele portuare şi să furnizeze alte 
servicii necesare.

O prioritate-cheie a fost asigurarea sosirii 
produselor din oţel la sediul clientului în 
stare pregătită de utilizare. Echipa de 
logistică din Sagunto a stat în legătură 
permanentă cu echipa de relaţii cu clientul 
Renault-Nissan, în vederea asigurării 
îndeplinirii cerinţelor clientului cu privire la 
calitate.

În aprilie 2011, infrastructura de logistică a 
fost pusă la încercare când au început 
livrările de oţel. Comenzile de probă au 
însemnat livrarea unei cantităţi de aproape 
1800 de tone în Melloussa din aprilie până 
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Primul rulou din ArcelorMittal Sagunto 
ajunge la Renault în Tanger

în august. Ca rezultat al eficienţei şi 
receptivităţii ArcelorMittal Sagunto în 
timpul probelor, Renault a mărit comanda 
de oţel.

Livrările în serie de la laminor la Mellousa 
au început în decembrie 2011, cu peste şase 
săptămâni înainte ca producţia să înceapă. 
Acumularea timpurie a fost concepută în 
vederea satisfacerii cerinţelor Renault.

Pe parcursul anului 2012, ArcelorMittal 
Sagunto va livra aproximativ 40.000 de 
tone de rulouri în Maroc. 40% vor fi rulouri 
de bandă laminată la rece, iar restul vor fi 
rulouri de bandă zincată prin imersie la cald. 
Uzina va produce 76.000 de vehicule acest 
an, crescând producţia la o ţintă de 
400.000 de vehicule pe an până în 2014. 
ArcelorMittal se pregăteşte deja să 
satisfacă această cerinţă, pentru a veni 
în sprijinul clientului.

■ 

ArcelorMittal în regiunea 
Maghreb

ArcelorMittal este un furnizor important de 
oţel în Maghreb, înregistrând în 2011 livrări 
de peste 250.000 de tone de oţel în 
această regiune. ArcelorMittal International 
are o reprezentanţă în Casablanca (Maroc), 
care deserveşte ţările din regiunea 
Maghreb, printre care se numără Algeria, 
Mauritania, Maroc, Tunisia şi Sahara de 
Vest. 

ArcelorMittal livrează deja oţel către o 
serie de clienţi din diferite industrii din 
Maghreb. Oţelul este utilizat la fabricarea 
de produse de nişă, precum butelii de gaz şi 
ţevi şi tuburi pentru transportul de petrol şi 
gaze. Numai Marocul este în prezent cea 
mai mare piaţă a companiei ArcelorMittal 
pentru rulouri laminate la cald de grosime 
mică.

Din unităţile de producţie ale grupului 
ArcelorMittal din Spania (Avilés, Sagunto, 
Sestao şi Lesaka), Franţa (Fos-sur-Mer) 
şi Italia (Piombino) se efectuează livrări 
regulate de oţel către Maroc. Oţelul se 
poate livra în Casablanca din majoritatea 
acestor laminoare în numai patru zile.

Secţia de vopsitorie, Renault în Tanger

Marocul este una dintre ţările cu potenţial 
de dezvoltare din Maghreb, având un 
program amplu de lucrări publice în curs de 
desfăşurare şi planificate. Printre acestea 
se numără o reţea de cale ferată de mare 
viteză de 1500 km, care va lega oraşele 
importante ale ţării. Lucrările au demarat 
la ruta Marrakesh - Tanger în 2009.

Cererea de oţel în Maroc a crescut cu 5% 
pe parcursul anului 2011 şi se previzionează 
să crească cu peste 30% în 2012. Algeria a 
crescut cererea de oţel cu 4% în 2011 şi se 
aşteaptă ca această rată a creşterii să 
depăşească dublul acestei cifre în 2012.

FRANŢA

SPANIA

ITALIA

MAROC
TUNISIA

ALGERIA

Unităţile de 
producţie FCE 
care exportă 
în Maghreb
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Amstrong™ a fost lansat la Târgul European 
de Subantreprenoriat şi Inginerie (ESEF) 
desfăşurat în Utrecht (Olanda) în martie 
2012. Gama de oţeluri cu rezistenţă ridicată 
(HSS) şi a celor avansate cu rezistenţă 
superioară (AHSS) este disponibilă sub 
formă de mărci laminate termomecanic 
la cald, formabile la rece. Prin microaliere 
optimizată şi un proces de laminare 
termomecanică se produc oţeluri cu valori 
ridicate ale limitei de curgere şi ale limitei 
de rupere la tracţiune, combinate cu o 

Rezistenţă şi adaptabilitate

Amstrong™ este noul nume al 
vastei game ArcelorMittal de 
oţeluri cu performanţe superioare 
şi grad ridicat de rezistenţă pentru 
uz industrial

Precum prăjina unui atlet specializat în săritura cu prăjina, Amstrong™ este 
materialul rezistent, cu performanţe superioare, ce permite clienţilor noştri 
să atingă noi culmi în dezvoltarea unor soluţii impresionante pe bază de oţel. 
Oţelurile Amstrong™ cu rezistenţă ridicată şi cele avansate cu rezistenţă 
superioară prezintă proprietăţi remarcabile şi oferă avantaje considerabile, pe 
lângă o adevărată valoare adăugată pentru industria de construcţii mecanice 
şi de construcţii de maşini.

Performanţă dovedită

Oţelurile Amstrong™ produse de ArcelorMittal şi-au 
dovedit deja valoarea adăugată în cadrul a trei 
proiecte ale echipei noastre din cadrul R&D Industry.

Basculantă
Întreaga caroserie a noii basculante conţine repere 
structurale realizate din mărcile Amstrong™ 700MC 
şi Amstrong™ 420MC. S-a atins o reducere cu 25% a 
greutăţii, în comparaţie cu oţelurile de construcţii 
utilizate în aceeaşi aplicaţie.

Cârligul în formă de T al remorcii a fost înlocuit cu 
oţel marca Amstrong™ 500MC, rezultând o reducere 
a masei cu 35% şi o scădere a costului cu 25%.

excelentă formabilitate, rezistenţǎ la 
temperaturi scăzute şi o bună rezistenţă 
la oboseală.

Pretabil la debitare cu laser
Mărcile Amstrong™ reprezintă o alegere 
excelentă pentru reducerea grosimii şi 
masei structurale, în paralel cu 
îmbunătăţirea capacităţii portante, 
generând, prin urmare, reduceri de costuri 
şi asigurând un avantaj de piaţă. Finisarea 
de suprafaţă a acestora, toleranţele lor 
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Noua tehnologie de planare

ArcelorMittal este furnizorul de top al oţelurilor cu rezistenţă ridicată şi al oţelurilor 
avansate cu rezistenţă superioară pentru industria de construcţii mecanice şi de 
construcţii de maşini. Noi excelăm în dezvoltarea oţelurilor avansate şi inovatoare care 
oferă o gamă mult mai variată de opţiuni constructive, împreună cu avantaje 
economice şi ecologice remarcabile. 

Creşterea gamei dimensionale a rulourilor noastre de oţeluri Amstrong™ cu 
rezistenţă ridicată şi oţeluri avansate cu rezistenţă superioară a însemnat, în plus, o 
extindere a capacităţii noastre de planare pentru benzile de tablă de înaltă calitate.

Datorită utilizării tehnologiei de planare neîntrecute, de ultimă generaţie, oţelurile 
Amstrong™ sunt garantate a avea un grad optim de planeitate şi tensiuni interne 
minime înainte de prelucrare, în timpul prelucrării şi după prelucrare. Aceştia reprezintă 
factori importanţi şi asigură operaţiuni fiabile de debitare cu laserul şi de formare fără 
dificultăţi.

ArcelorMittal FCE lucrează în strânsă colaborare cu ArcelorMittal Distribution 
Solutions (AMDS) în vederea oferirii unor timpi de livrare reduşi pentru propriile oţeluri 
Amstrong™. AMDS oferă un răspuns complet la necesităţile privind serviciile şi 
proiectarea comună, specifice industriei de construcţii mecanice şi de construcţii de 
maşini. Aceasta este, de asemenea, una dintre puţinele companii de servicii în 
domeniul oţelurilor care deţine un stoc de oţeluri Amstrong™ de rulouri şi de 
dimensiuni standard, gata pentru a fi debitate conform specificaţiilor clienţilor.

ArcelorMittal poate oferi sprijin 
complet pentru proiectul 
dumneavoastră, de la faza 
de proiectare până la cea 
de sudare.

strânse la grosime şi planeitate, precum şi 
pretabilitatea acestora la debitare cu laser 
şi galvanizare în loturi reprezintă avantaje 
suplimentare.

Datorită valorii lor scăzute de carbon 
echivalent, oţelurile Amstrong™ sunt uşor 
de sudat şi nu necesită preîncălzire în 
momentul sudării pentru prevenirea fisurării 
la rece.

Oţelurile Amstrong™ cu rezistenţă 
ridicată şi cele avansate cu rezistenţă 
superioară pot oferi avantaje considerabile 
într-o gamă largă de aplicaţii precum:
• Construcţia remorcilor de camioane 

şi a basculantelor
• Construcţia de containere
• Macarale automobile şi macarale de 

construcţii
• Excavatoare şi vehicule de construcţii
• Vehicule şi maşini agricole
• Betoniere şi pompe de beton
• Vagoane de marfă şi de pasageri

Oţelurile Amstrong™ sunt realizate de 
ArcelorMittal în numeroasele unităţi de 
producţie Flat Carbon Europe (FCE).

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să 
accesaţi:
www.arcelormittal.com/industry/Amstrong

■ 

Combină secerătoare pentru porumb
Capacitatea de treierare a acestei combine pentru porumb s-a 
mărit ca urmare a unei reduceri de 35% a greutăţii prin 
utilizarea oţelurilor Amstrong™ 700MC şi Amstrong™ 420MC. 
Acest lucru ne-a permis să mărim lăţimea capului de captare a 
porumbului de la 8 la 12 rânduri.

Şasiu de remorcă
Un nou şasiu de remorcă dezvoltat cu mărcile Amstrong™ 700MC 
şi Amstrong™ 420MC a demonstrat o reducere a masei cu 40% în 
comparaţie cu un şasiu fabricat din oţel de construcţii.
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Proiectul a utilizat ca punct de referinţă 
un vehicul de clasă medie propulsat cu 
combustibili convenţionali. Scopul a fost de 
a modifica vehiculul de referinţă în vederea 
creării unui automobil cu propulsie electrică, 
utilizând soluţii identificate în studiul iniţial 
S-in motion. Proiectul este cu precădere 
relevant pentru constructorii auto care 
doresc să creeze versiuni electrice ale 
modelelor lor tradiţionale.

Provocarea vehiculelor electrice
Retehnologizarea unui vehicul de la unul 
având motor cu ardere internă la unul cu 
motor electric ridică multe provocări pentru 
producătorii auto. Aceştia sunt nevoiţi să 
adapteze un grup motopropulsor complet 
nou care, datorită greutăţii acumulatorului, 
este mai greu decât cel utilizat la vehicule 
propulsate cu combustibili convenţionali. 

Electrificarea S-in motion
Oţelurile avansate cu rezistenţă superioară îşi 
dovedesc valoarea într-o nouă soluţie cu masă 
redusă pentru vehicule electrice

Proiectul S-in motion al ArcelorMittal a demonstrat deja faptul că oţelurile 
avansate cu rezistenţă superioară (AHSS) prezintă un potenţial semnificativ de 
reducere a caroseriei în tablǎ brutǎ (BIW) şi şasiului în cazul vehiculelor propulsate 
cu combustibili convenţionali. Pe de altă parte, vehiculele electrice prezintă 
o serie complet nouă de provocări pentru proiectanţii auto. Automotive R&D 
Centre al ArcelorMittal din Montataire a încercat să descopere dacă soluţiile 
existente S-in motion ar putea fi aplicate noii generaţii de vehicule electrice.

Masa suplimentară are, de asemenea, 
un efect semnificativ asupra 
comportamentului vehiculului în caz de 
coliziune, iar acest fapt trebuie atenuat, 
în mod ideal, fără a adăuga greutate 
suplimentară.

Oţelurile AHSS utilizate în reducerea 
masei vehiculului S-in motion propulsat cu 
combustibili reprezintă un punct ideal de 
plecare. S-in motion a demonstrat deja 
faptul că aceste oţeluri pot oferi reduceri 
de masă de aproximativ 20% în comparaţie 
cu un vehicul tipic de clasă medie.

Pentru soluţia electrică S-in motion, 
caroseria în tablǎ brutǎ a fost reconceputǎ 
pentru a găzdui un grup motopropulsor mai 
mare şi a se crea protecţia obligatorie a 
acumulatorului. Utilizarea pe scară largă a 
AHSS (în creştere de la 35% la 58%) a 
permis inginerilor de la ArcelorMittal să 

reducă masa caroseriei în tablǎ brutǎ cu 
30 kg (11%) în comparaţie cu cea a 
vehiculului de referinţă. Reducerea de 
greutate a fost atinsă în pofida necesarului 
de oţel suplimentar pentru protecţia 
acumulatorului vehiculului electric 
S-in motion.

Reducerea masei unui vehicul semnifică, 
de asemenea, necesitatea utilizării unei 
cantităţi mai mici de oţel. Acest fapt 
contribuie la o scădere cu 5% a costurilor cu 
materialele în raport cu vehiculul de 
referinţă (vezi graficul). Costurile de 
prelucrare, asamblare şi de amortizare a 
sistemului de scule de prelucrare cresc uşor 
datǎ fiind utilizarea AHSS. Cu toate acestea, 
costurile de mai sus sunt aproape anulate 
de reducerea costurilor cu materialele, 
făcând caroseria în tablǎ brutǎ a vehiculului 
electric S-in motion cu doar 2% mai 
scumpă decât cea a vehiculului de bază.

Menţinerea fiabilităţii la impact
O importanţă considerabilă a fost acordată 
de către echipa de design fiabilităţii la 
impact a soluţiei electrice S-in motion. 
S-au desfăşurat o serie de simulări utilizând 
testul Euro NCAP şi alte standarde din 
industrie pentru a se verifica gradul de 
siguranţă al caroseriei reproiectate.

Unul dintre cele semnificative a fost 
testul Euro NCAP de impact în stâlpul 
lateral. În cazul acestui tip de coliziune, 
siguranţa pasagerului necesitǎ 
obligativitatea absorbirii energiei de către 
vehicul. Totuşi, pentru a proteja 
acumulatorul împotriva ruperii sau avarierii, 
nu sunt permise sub nicio formă intruziuni 
în tunelul acumulatorului. 

Echipa de proiectare a atins acest 
echilibru utilizând semifabricate sudate cu 
laser (LWB) realizate din mărcile Usibor® 
1500P şi Ductibor® 500P. Usibor® se 
întăreşte după ambutisarea la cald, în timp 
ce Ductibor® rămâne ductil. Combinarea 
celor două mărci avansate de oţel în LWB 
permite proiectanţilor de vehicule să 
declanşeze anumite comportamente şi să 
ajusteze cu mare exactitate gradul de 
intruziune şi răspunsul la impact. Soluţia 
electrică S-in motion utilizează la scară 
largă ambutisarea la cald pentru a controla 

Prezentarea grupului motopropulsor 
al soluţiei electrice S-in motion
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Costurile caroseriei în tablă brută (BIW) a soluţiei electrice S-in motion 
în comparaţie cu cele ale caroseriei vehiculului de bază de clasă medie

Vehicul de bază din 
clasa medie

Vehicul electric 
S-in motion

Materiale Prelucrare Asamblare Amortizare a 
sistemului
de scule de
prelucrare

50% 15%

19% 34%

3%

45%

32%

4%
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Comparaţie între masa soluţiei electrice S-in motion şi cea a soluţiei vehiculului 
de bază

 Vehicul electric  Vehicul de clasă   Vehicul electric faţă 
 S-in mtion medie propulsat cu  de vehicul de bază 
  combustibil propulsat cu
   combustibil

Grup 367 kg 220 kg +147 kg
motopropulsor

Caroserie în
tablǎ brutǎ 259 kg 289 kg -30 kg

Datorită soluţiei S-in motion, 
ArcelorMittal este nominalizată pentru 
Ethical Corporation Awards 2012 la 
categoria „Most Innovative Company”. 

Proiectul S-in motion a fost pus la 
dispoziţia tuturor marilor constructori 
auto, demonstrând angajamentul 
permanent al ArcelorMittal faţă de 
sectorul auto prin intermediul unui 
catalog de soluţii pe bază de oţel ce pot 
fi utilizate pentru reducerea masei 
vehiculelor aflate în prezent în producţie. 
Această nominalizare reprezintă o 
răsplată deosebită pentru excelenţă 
responsabilă în afaceri din partea liderilor 
globali în sustenabilitate şi responsabilitate 
corporatistă. Câştigătorul va fi anunţat în 
timpul ceremoniei care va avea loc la 
Londra pe 25 iunie 2012.

răspunsul în caz de impact. În comparaţie 
cu vehiculul de bază, numărul 
componentelor ambutisate la cald creşte de 
la 4 la 29.

ArcelorMittal a demonstrat încă o dată 
faptul că AHSS prezintă rezistenţa şi masa 
scăzută necesare conceperii vehiculelor 
viitorului, apelând la soluţii dovedite, 
disponibile în prezent.

Utilizarea BIW pentru protejarea 
acumulatorului
Acumulatorul este singura componentă cu 
adevărat scumpă dintr-un vehicul electric. 
Constructorii sunt obligaţi să proiecteze 
automobilele astfel încât acumulatorul să 
fie complet protejat în eventualitatea unui 
accident. Nerespectarea acestei cerinţe 
atrage posibilitatea unor costuri ridicate de 
asigurare pe care proprietarii le vor plăti 
pentru maşinile proprii.

Numeroşi constructori apelează la o cutie 
ranforsată pentru a furniza protecţia 
necesară. Totuşi, aceasta poate adăuga o 
greutate suplimentară nedorită masei 
vehiculului.

Conceptul electric S-in motion foloseşte 
şasiul propriu-zis al vehiculului pentru a 
oferi protecţia necesară. Tunelul este mărit 
pentru a găzdui acumulatorul, iar tava 
acumulatorului este nituită de partea 
inferioară a tunelului şi sub bancheta spate 
pentru a se crea un tub protector (vezi 
imaginea). Această strategie a fost deja 
utilizată în cazul unor vehicule electrice, 
precum Chevy Volt lansat de General 
Motors.

În cadrul soluţiei electrice S-in motion, 
oţelul ambutisat la cald Usibor® 1500P este 
utilizat pentru a da formă tunelului, în timp 
de tava acumulatorului este realizată din 
oţelul bifazic DP1180. Ambele oţeluri 
prezintă rezistenţă ridicată şi permit 
producătorilor să reducă masa. 

Soluţia pe bază de tunel oferă o protecţie 
la 360° a acumulatorului în caz de impact. 
Rezistenţa ridicată a oţelurilor 
îmbunătăţeşte, de asemenea, rigiditatea 
torsională a caroseriei în tablǎ brutǎ.

■

Soluţia S-in motion 
nominalizată pentru Ethical 
Corporation Awards

Utilizarea pe scară largă a
AHSS (în creătere de la 35% la
58%) a permis inginerilor de la
ArcelorMittal să reducă masa
caroseriei în tablă brută cu 
30 kg (11%) în comparaăie cu 
cea a vehiculului de referinăă.
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Energize se axează pe consumul şi 
optimizarea energiei, precum şi pe 
reutilizarea gazelor cu conţinut energetic 
bogat (cunoscute drept gaze degajate), 
care se produc în timpul procesului de 
elaborare a oţelului. Gazele degajate se pot 
utiliza ca sursă de căldură, pentru producţia 
de electricitate în electrocentralele proprii 
sau pot fi vândute furnizorilor externi de 
energie.

De asemenea, proiectul Energize va 
identifica punctele unde apar pierderi de 
energie în circuitul de producţie. Spre 
exemplu, după ce este descărcat din 

O nouă iniţiativă ţinteşte optimizări ale procesului 
vizând reducerea consumului de energie şi 
îmbunătăţirea performanţei în protecţia mediului
Energia reprezintă aproximativ o treime din costul unei tone de oţel lichid. 
Pentru a reduce această valoare şi a reduce impactul asupra mediului înconjurător, 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) a lansat Energize – un proiect care are 
drept scop identificarea unor îmbunǎtǎţiri noi, dar şi existente ale procesului de 
producţie, îmbunătăţiri ce reduc efectiv utilizarea energiei şi implementarea 
acestora în toate unităţile de producţie din FCE. Obiectivul este reducerea 
costurilor energetice cu 10% în următorii patru ani.

Gent recuperează gazele de ardere

În furnalul din ArcelorMittal Gent (Belgia), minereul de fier şi 
cărbunele (sub formă de cocs) sunt transformate în fontă 
lichidă. Fonta conţine 4,6% carbon, cu mult peste valoarea de 
0,4% necesară oţelului lichid de calitate. Pentru a îndepărta 
excesul de carbon, fonta este tratată cu oxigen pur.

Pe durata procesului de combustie se produce o cantitate 
însemnată de gaze de ardere cu un bogat conţinut energetic. 
În trecut, aceste gaze erau arse la partea superioară a coşului. 
Totuşi, începând din iulie 2011, ArcelorMittal Gent 
redirecţionează gazele de ardere într-un rezervor 
cu o capacitate de 90.000 m3.

Aproximativ jumătate din gazul captat este utilizat în unitatea 
de producţie, în timp ce restul este trimis către un generator 
local de electricitate. ArcelorMittal Gent estimează că proce-
deul va reduce consumul general de energie al combinatului cu 
3% şi va diminua emisiile echivalent CO2 cu 170.000 tone/an. 
Reutilizarea gazelor de ardere în combinat a avut ca rezultat o 
scădere de 0,7 gigajouli (GJ) a consumului de energie pe tona 
de oţel. În timp ce costurile construirii sistemului s-au ridicat la 
puţin peste 38 milioane €, ArcelorMittal estimează că această 
investiţie va fi amortizată în doi ani.

bateria de cocsificare, cocsul este în mod 
normal stins cu apă, iar energia conţinută 
se pierde sub formă de vapori. Totuşi, prin 
utilizarea unui proces de stingere uscată, 
energia reziduală poate fi recuperată şi 
folosită în producerea de energie 
electrică.

Pe parcursul proiectului, fiecare unitate 
de producţie va desfăşura propriul program 
în vederea identificării altor sectoare care 
se pretează economiei de energie. Cele mai 
bune practici, precum studiile de caz din 
acest articol, vor sta la dispoziţia unităţilor 
de producţie.

Prin scăderea consumului de energie se 
reduc atât costurile de producţie, cât şi 
emisiile echivalent CO2. În cele patru studii 
de caz expuse în acest articol s-au redus 
emisiile echivalent CO2 cu peste 500.000 
tone/an. Acest lucru corespunde reducerii 
unui număr de aproape 180.000 de 
automobile de clasă medie de pe şosele pe 
timp de un an. Efectele pozitive ale acestor 
practici-reper se vor multiplica pe măsură 
ce sunt popularizate în întreaga noastră 
reţea de unităţi de producţie.

Infuzie de energie în 
producţia de oţeluri!
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Eisenhüttenstadt optimizează încărcarea 
bramelor din cald

În cadrul ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (Germania) a fost finalizat 
un proiect în derulare, destinat îmbunătăţirii logisticii transportului 
bramelor de la ieşirea din maşina de turnare până la laminorul de 
bandă la cald. În prezent sunt conectate la linia de transport 
dispozitive avansate de urmărire, pentru a se detecta locaţia 
bramelor. Împreună cu noul software, sistemul asigură menţinerea 
unei cantităţi cât mai mari de căldură în bramele nou produse. 
Acest procedeu reduce necesitatea încălzirii bramelor în 
cuptoarele laminorului de bandă la cald.

Ţinta o reprezintă transferul a cel puţin 25% din brame la o 
temperatură de peste 800°C, plus 15% din brame la o temperatură 
de peste 400°C. Economiile totale de energie sunt estimate la 160 
terajouli/an, iar emisiile echivalent CO2 se vor reduce cu 8800 
tone/an.

Avilés creşte conţinutul de fier vechi

Pentru a creşte conţinutul de fier vechi în procesul de elaborare a 
oţelului, ArcelorMittal Avilés (Spania) îşi modernizează capacităţile 
de manipulare a fierului vechi. Se operează modificări în ceea ce 
priveşte baza de fier vechi, macaraua de încărcare, vagoanele de 
transport, troaca de încărcare şi sistemul de control al fierului 
vechi.

Schimbările vor asigura ca o cantitate suplimentară de 
10 - 15 tone de oţel reciclat să se poată adăuga la fiecare şarjă 
a convertizorului (BOF). Acest fapt va permite creşterea 
conţinutului de fier vechi din BOF la o valoare maximă de 80 de 
tone sau cu aproape 30% pe şarjă. Reducerile anuale ale emisiilor 
echivalent CO2 sunt estimate a atinge cifra de 59.000 de tone.

Bremen recuperează gazele de convertizor

ArcelorMittal Bremen (Germania) a implementat un proiect de 
41 milioane € destinat recuperării energiei, scăderii emisiilor de praf 
şi diminuării emisiilor de oxizi de azot (NOx). Proiectul a presupus 
construirea unei instalaţii de recuperare a gazelor de ardere din 
convertizor (BOF) şi a unui sistem de desprăfuire în zona 
convertizoarelor.

Instalaţia de recuperare a gazelor va permite unităţii din Bremen 
să reducă emisiile echivalent CO2 cu până la 270.000 tone pe an. 
Aproximativ 80% din gazele recuperate vor fi arse în cuptoarele cu 
vatră păşitoare ale laminorului de benzi la cald, înlocuind utilizarea 
gazelor naturale. Restul de gaze recuperate se va folosi în 
electrocentrala laminorului pentru generarea de energie electrică.

Pe parcursul lucrărilor de renovare destinate implementării noilor 
sisteme, arzătoarele cuptoarelor cu vatră păşitoare au fost 
adaptate în vederea reducerii emisiilor de NOx cu peste 25%. 
Pe lângă emisiile mai scăzute de praf şi recuperarea gazelor cu 
conţinut energetic bogat, acesta este cel de-al treilea efect 
ecologic al proiectului în cauză.



ArcelorMittal 
Orbit

Un simbol pentru Londra 
2012 şi renaşterea Estului 
Londrei 
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ArcelorMittal Orbit este şi o oportunitate 
pentru ArcelorMittal de a etala rezistenţa 
şi versatilitatea oţelului. Beneficiind de 
implicarea unităţilor noastre de producţie 
din lumea întreagă, a ArcelorMittal Projects 
şi a contribuţiei furnizorilor din Franţa, 
Olanda şi Regatul Unit, sculptura serveşte, 
de asemenea, drept exemplu elocvent al 
reţelei logistice şi a lanţului de livrări deţinute 
de ArcelorMittal.

Conţinut ridicat de oţel reciclat

Respectivul lanţ de livrări a devenit extrem 
de important încă din fazele incipiente ale 
proiectului. În mod normal, producătorul
de tuburi Condesa ar fi primit oţelul pentru 

ArcelorMittal 
Orbit

O dată la patru ani, Jocurile Olimpice captează atenţia întregii lumi. În acest an 
este rândul Londrei să strălucească, iar compania ArcelorMittal va fi prezentă prin 
intermediul ArcelorMittal Orbit – o sculptură de referinţă ce va constitui o parte 
integrală a Parcului Olimpic. Măsurând 114,5 metri în înălţime, ArcelorMittal Orbit 
oferă o privelişte nemaiîntâlnită a locaţiei olimpice şi va deveni una dintre cele mai 
frecventate atracţii turistice ale Londrei la finalul Jocurilor.

această aplicaţie din partea uzinei  
ArcelorMittalBremen. Totuşi, când s-a primit 
de la constructor comanda de tuburi la 
mijlocul lunii august 2011, aceasta a specificat 
un conţinut al tuburilor de cel puţin 50% oţel 
reciclat. Chiar dacă tot oţelul nou produs are 
un conţinut considerabil de oţel reciclat, a 
fost imposibilă atingerea valorii de 50% la 
uzina noastră din Bremen. 

Livrarea primelor rulouri fiind programată 
până pe 23 septembrie, ArcelorMittal 
Projects a decis să solicite asistenţa uzinei 
noastre din Sestao, care produce oţel în 
cuptor cu arc electric (EAF). Un EAF 
constituie cea mai eficientă metodă de 
transformare a fierului vechi în oţel topit. 
Cu toate acestea, Sestao nu mai produsese 

niciodată marca solicitată de oţel (S355J2H) 
cu proprietăţile specificate pentru 
ArcelorMittal Orbit. 

Reparaţie capitală la Sestao

Utilajele laminorului ArcelorMittal Sestao au 
fost retehnologizate în vederea producerii 
de oţel cu proprietăţi de rezistenţă şi 
alungire impuse de sculptură. Au fost 
introduşi noi parametri de proces pentru 
controlul temperaturilor de laminare şi 
răcire, pentru asigurarea unei granulaţii mai 
scăzute a oţelului. O granulaţie mică asigură 
menţinerea rezistenţei fără compromiterea 
tenacităţii oţelului la o grosime de până la  
12 mm.

>>
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Primele rulouri în două săptămâni
În decurs de două săptămâni de la primirea 
comenzii la Sestao, primele rulouri erau în 
curs de livrare. În total, peste 500 de tone 
de oţel au fost produse de Sestao pentru 
ArcelorMittal Orbit. Conţinutul de oţel 
reciclat a fost de 60%, cu mult peste 
procentul de 50% solicitat de Comitetul 
de Organizare al Jocurilor Olimpice de la 
Londra (LOCOG).

Uzina producătoare de tuburi de înaltă 
precizie, Condesa, din Franţa a profilat 
oţelul în tuburi sudate înainte de expedierea 
acestuia la Watson Steel în Regatul Unit. 
Watson a proiectat elementele de legătură 
pentru structura ArcelorMittal Orbit, 
a fabricat diverse componente şi apoi a 
asamblat sculptura pe şantier. Compania, 
care a efectuat lucrări şi pentru Stadionul 
Olimpic, a fost aleasă pentru experienţa sa 
în realizarea structurilor de înaltă precizie 
din oţel. 

Sculptura finalizată ArcelorMittal Orbit 
a fost dezvelită în mod solemn la începutul 
lunii mai 2012, cu două luni înaintea 
deschiderii oficiale a Jocurilor Olimpice. 
Aceasta creează un punct focal semnificativ 
în locaţia Parcului Olimpic şi va fi cu 
siguranţă apreciată de vizitatori, atât pe 
durata Jocurilor, cât şi în deceniile ce vor 
urma.

Nu doar simple tuburi
Cu toate că o mare parte din sculptura 
ArcelorMittal Orbit este realizată din marca 
de oţel S355J2H, numeroase alte oţeluri au 
fost furnizate de ArcelorMittal pentru acest 
proiect. Tablă groasă, bare, grinzi, tije şi 
cabluri din oţel au fost utilizate în 
construcţia fundaţiilor şi a altor 
componente structurale. 

Panouri Indaten® din oţel rezistent la 
intemperii alcătuiesc miezul structurii 
şi au fost produse de Industeel în Belgia. 
Grosimea acestora este cuprinsă între 
10 şi 20 mm.

Aproximativ 2000 de tone de oţel alcătuiesc 
ArcelorMittal Orbit.

Tuburile din oţel ale ArcelorMittal Orbit 
au în compoziţie 60% oţel reciclat.

Oţelul din ArcelorMittal Orbit cântăreşte 
aproape cât 1136 taxiuri negre londoneze.

ArcelorMittal Orbit are o înălţime de 114,5 m.

Despre ArcelorMittal Orbit

Ideea unei sculpturi care să serbeze Jocurile 
Olimpice şi Paralimpice Londra 2012 
a aparţinut primarului londonez Boris 
Johnson, o competiţie de design fiind astfel 
lansată pentru proiectul de referinţă. 
Johnson a asigurat sprijinul companiei 
ArcelorMittal în timpul unei întâlniri 
întâmplătoare cu Preşedintele şi CEO, 
Lakshmi Mittal, în cadrul Forumului 
Economic Mondial din 2009.

Propunerea câştigătoare, concepută 
de Anish Kapoor şi Cecil Balmond, a fost 
prezentată în martie 2010. Fiind o sculptură 
şi o platformă de observare ArcelorMittal 
Orbit este plasată între Stadionul Olimpic şi 
Centrul Acvatic, în zona de sud a Parcului 
Olimpic. 

Înaltă de 114,5 m, construcţia 
ArcelorMittal Orbit va fi vizibilă din orice 
unghi al Parcului şi va oferi o senzaţională 
privelişte a amplasamentului. Ea reprezintă 
cel mai mare exemplu de artă publică al 
Marii Britanii.

ArcelorMittal Orbit cuprinde două 
platforme interioare de observare situate 
pe două niveluri diferite, precum şi un 
pavilion pentru vizitatori la parter. Nivelul 
superior va fi înzestrat cu o pasarelă 
exterioară şi două sculpturi în oglindă 
realizate de Kapoor.

Accesul la platformele de observare este 
asigurat de unul dintre cele două lifturi. În 
timp ce vizitatorii pot coborî şi cu liftul, se 
speră că aceştia vor alege să folosească 
scara în formă de spirală care şerpuieşte 
prin interiorul sculpturii. Până la 700 de 
persoane pe oră vor putea vizita 
ArcelorMittal Orbit.

La construcţia sculpturii s-au folosit 
aproximativ 2000 de tone de oţel, 
echivalentul a 1136 de taxiuri negre 
londoneze.

Donarea de către ArcelorMittal a 
conceptului ArcelorMittal Orbit pentru 
Jocurile Olimpice şi locuitorii Londrei a avut 
ca rezultat numirea companiei drept 
partener Londra 2012 de rangul 2. De 
asemenea, ArcelorMittal este producătorul 
de oţel, susţinător oficial al Jocurilor.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm 
să accesaţi: www.arcelormittalorbit.com

■
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Fabricarea dispozitivului de reglare a 
scaunelor din oţeluri de cementare permite 
absorbţia tensiunii de şoc în cazul unei 
coliziuni, fără ruperea acestora. În acelaşi 
timp, exteriorul dur înseamnǎ că dispozitivul 
de reglare poate rezista abraziunii care 
survine prin utilizare permanentă.

Rezistent, dar totuşi flexibil
Oţelurile de cementare îmbină duritatea exterioară 
cu flexibilitatea miezului
Deşi reprezintă un produs de nişă, oţelurile de cementare sunt esenţiale pentru 
aplicaţiile care necesită un exterior dur şi un miez ductil care să absoarbă energie. 
Dispozitivele de reglare a scaunelor din vehicule reprezintă o aplicaţie 
caracteristică.

Informaţii suplimentare?

Pentru informaţii suplimentare despre 
oferta noastră de oţeluri de cementare, 
vă rugăm să vizitaţi centrul de 
documente cu privire la produse la adresa 
www.arcelormittal.com/industry

Ce este cementarea?

Oţelurile de cementare se livrează 
clienţilor relaminatori ai ArcelorMittal, 
unde sunt prelucrate în vederea obţinerii 
grosimii dorite. Oţelul este apoi 
ambutisat în forma solicitată.

Reperele ambutisate sunt amplasate 
într-un mediu controlat, bogat în carbon 
şi încălzite, astfel încât carbonul să 
pătrundă prin suprafaţa exterioară a 
oţelului. Cu cât oţelul este menţinut mai 
mult în acest mediu, cu atât mai adânc va 
pătrunde carbonul. Odată ce depunerea 
carbonului este finalizată, reperul este 
revenit (tratat termic), în vederea creării 
unui gradient de duritate între suprafaţa 
oţelului şi miez. Rezultatul este 
reprezentat de o suprafaţă exterioară 
extrem de dură şi un miez ductil.

 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

 Lăţime Lăţime Lăţime Lăţime Lăţime Lăţime
 min max min max min max
Grosime (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

1,70 ≤ gr < 2,00 900 1200 - - - -

2,00 ≤ gr < 2,25  1600    1200

2,25 ≤ gr < 2,50  1650    1400

2,50 ≤ gr < 2,75 
800

 1700 
800 1525 800

 1450

2,75 ≤ gr < 3,00  1750    1500

3,00 ≤ gr < 8,00  
1790

    
1700

8,00 ≤ gr < 11,00      

11,00 ≤ gr < 13,00 Contactaţi ArcelorMittal cu privire la disponibilitate

Dimensiuni ale oţelurilor de cementare ArcelorMittal

Oţelurile de cementare sunt esenţiale pentru aplicaţii care necesită un exterior dur şi un miez ductil care 
să absoarbă energie, precum dispozitivele de reglare ale scaunelor de vehicul.

Gama de oţeluri de cementare 
ArcelorMittal s-a extins recent prin 
adăugarea unei noi mărci – 16MnCr5. 
Dezvoltată ca răspuns la feedbackul 
clienţilor, această marcă are un conţinut 
foarte scăzut de carbon – între 0,14% şi 
0,17%.

Întrucât oţelurile de cementare 
ArcelorMittal au o puritate internă 
excelentă, acestea se pot lamina la grosimi 
foarte mici. Cu toate acestea, ArcelorMittal 
poate furniza oţeluri de cementare cu 
niveluri chiar mai ridicate de puritate internă 
pentru aplicaţii specifice. 

■ 
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Aspectul metalic natural al produsului 
Aluzinc® oferă acestui material o estetică 
extrem de atrăgătoare şi de foarte lungă 
durată. Această combinaţie unică de 
aluminiu şi zinc oferă o rezistenţă 
remarcabilă la coroziune, chiar şi în mediile 
exterioare cele mai aspre. 

Plăcut din punct de vedere estetic 
şi excepţional de durabil
Avem încredere în capacitatea produsului 
Aluzinc® de a rezista la coroziune, încât 
acordăm produsului cu strat de acoperire 
AZ185 o garanţie de 25 de ani a rezistenţei 
la perforare din cauza coroziunii! Efectul 
combinat al zincului şi aluminiului asigură 
comportarea mai bună a produsului 
Aluzinc® în comparaţie cu banda din oţel 
protejată numai cu zinc pur sau aluminiu. 
Această garanţie excepţională este încă un 

Aproape treizeci de ani de experienţă în producţie, monitorizare constantă în 
laboratoare de încercări, îmbunătăţiri continue şi inspecţii regulate pe teren 
asigură faptul că Aluzinc® este un produs din oţel cu acoperire unică pentru 
industria de construcţii, mai ales în aplicaţiile de acoperişuri şi faţade de clădiri. 
Recent au fost lansate două game specifice, care sǎ sporeascǎ reputaţia acestui 
produs în toată Europa.

capitol în povestea de succes reprezentată 
de Aluzinc®, produs considerat în prezent 
drept soluţia metalică cea mai durabilă şi 
adaptabilă la proiecte.

Reflectant, rezistent la foc şi flexibil
Aspectul estetic şi durabilitatea nu sunt 
singurele avantaje ale Aluzinc®. Acest strat 
de acoperire oferă şi un grad excelent de 
reflexie termică şi luminoasă, pe lângă o 
rezistenţă bună la foc. În plus, Aluzinc® 
demonstrează o flexibilitate mare în 
prelucrare (îndoire, profilare sau ambutisare 
adâncă), permiţându-le arhitecţilor şi 
antreprenorilor să creeze forme unice în 
proiectele pe care le întreprind. În cele din 
urmă, Aluzinc® este furnizat cu tratament 
de pasivizare fără crom, în vederea 
satisfacerii celor mai exigente cerinţe de 
mediu, atât în momentul de faţă, cât şi în 

viitor. ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
(FCE) este în prezent singurul producător 
de pe piaţa europeană care oferă această 
serie de beneficii.

Două game specifice de 
Aluzinc® pentru 
satisfacerea cerinţelor 
clienţilor în condiţii mai 
bune

Aluzinc® Florelis: un oţel unic pentru 
toate cerinţele dumneavoastră 
inovatoare în construcţii
Arhitectura prestigioasă necesită oţel cu 
prestigiu. Aluzinc® Florelis nu este un oţel 
tipic: acesta oferă beneficii estetice 
garantate, pentru a imprima unei clădiri o 

Fabrica de medicamente din Besançon (Franţa) 
– Faţadă din Aluzinc® – Arhitect: Brigitte 
Métra & Associates (Foto: Julien Cescon)

Aluzinc® îşi păstrează luciul şi 
strălucirea naturală mulţi ani.

Aluzinc®

O acoperire metalică unică, în care se îmbină aspectul 
estetic atrăgător cu durabilitatea demonstrată!
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notă de prestigiu. Făcând parte din gama de 
produse estetice ArcelorMittal FCE, acesta 
oferă un finisaj unic, specific adaptat pentru 
faţadele moderne şi contemporane.

Aluzinc® Florelis adaugă o notă de 
creativitate, care determină transformarea 
unei clădiri unice într-una remarcabilă. 
Având între 1000 şi 1800 de foiţe metalice 
pe dm2, Aluzinc® Florelis poate garanta un 

Informaţii suplimentare?

Puteţi afla informaţii suplimentare 
despre Aluzinc® şi aplicaţiile acestuia 
pe website-ul ArcelorMittal FCE: 
www.arcelormittal.com/industry

Parcare pentru metrou în Toulouse (Franţa) – Arhitect: Pierre Azéma

Centrul de expediţie Airbus din Toulouse (Franţa) – Arhitect: Jacques Ferrier 
(Foto: Luc Boegly)

Sistem de acoperiş cu 
celule fotovoltaice 
extinse (Italia) – 
Italpannelli

Acoperiş cu îmbinări 
verticale pe coasta 
suedeză – Lindab 
Buildings

Aluzinc® HFX: formabilitate ridicată 
şi durabilitate excepţională
Formabilitatea foarte bună şi rezistenţa 
excelentă la coroziune reprezintă numai 
câteva dintre beneficiile suplimentare 
oferite de Aluzinc® HFX (High Formability 
eXtended). Destinată iniţial utilizării la 
acoperişuri cu îmbinări verticale şi sisteme 
pluviale, gama HFX îmbină formabilitatea 
foarte ridicată a oţelului cu rezistenţa 
extraordinară la coroziune a produsului 
Aluzinc®. 

Rezultatele sunt surprinzătoare. Prin 
stabilirea unui nou standard pentru 
acoperişuri, Aluzinc® HFX este un substitut 
natural pentru tabla din oţel acoperită cu 
zinc pur. În ultimii ani, gama HFX a devenit 
un punct de referinţă pentru acoperişurile 
cu îmbinări verticale pe întreg teritoriul 
Scandinaviei. Formabilitatea foarte mare 
a produsului semnifică faptul că marea 
majoritate a proiectelor de acoperişuri 
se pot finaliza manual pe şantier.

Utilizări multiple pentru 
Aluzinc® în proiecte de 
construcţii

Faţade expuse, tradiţionale sau perforate, 
acoperişuri de toate felurile, umbrare, 
utilizări la interior, aplicaţii fotovoltaice... 
Există o multitudine de utilizări pentru 
Aluzinc® în industria de construcţii, iar 
multe dintre acestea sunt legate cu mândrie 
de proiecte sau arhitecţi renumiţi pe plan 
internaţional. Unele dintre proiectele 
recente care contribuie la creşterea 
reputaţiei produsului în Europa şi în lume 
sunt ilustrate aici.

■ 

efect vizual uniform, cu un aspect clar şi 
strălucitor. Utilizată de obicei pentru faţade 
expuse, gama Florelis se bucură de o 
reputaţie excelentă printre numeroşi 
arhitecţi din Europa. Aspectul neted şi curat 
al produsului, cât şi strălucirea sa naturală 
extraordinară reprezintă avantaje 
semnificative, care permit arhitecţilor să 
dezvolte permanent învelirea clădirilor. 
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Producătorii de electrocasnice au utilizat 
în mod tradiţional oţeluri ambutisabile, 
datorită uşurinţei formabilităţii acestora sau 
mărci de oţel destinate construcţiilor, în 
aplicaţii în care este necesară rezistenţa. 
Însă producătorii inteligenţi de electrocas-
nice utilizează în prezent oţeluri avansate 
cu rezistenţă superioară (AHSS), care oferă 
atât o greutate mai scăzută, cât şi o 
rezistenţă mai ridicată. Întrucât este 
necesar mai puţin oţel pentru executarea 
fiecărui reper, reducerile de cost şi greutate 
rezultante pot fi semnificative.

Oţelul potrivit pentru reperul potrivit 
Oţelurile noastre AHSS sunt ideale pentru 
repere care sunt supuse la solicitări 
dinamice severe în timpul transportului sau 
la niveluri ridicate de uzură. Oţelurile au 
proprietăţi ductile excelente, făcându-le să 
fie adecvate pentru o ambutisare adâncă, 
complexă. De asemenea, acestea oferă o 
rezistenţă excelentă la amprentare, iar 
rezistenţa se menţine sau se îmbunătăţeş-
te, chiar dacă grosimea oţelului se reduce. 

Asistenţa de co-engineering asigurată de 
ArcelorMittal începe în timpul etapei de 
proiectare din ciclul de viaţă al produsului. 
Inginerii ArcelorMittal pot ajuta producătorii 
să identifice oţelul potrivit pentru reperul 
potrivit. De asemenea, aceşti ingineri sunt 
implicaţi în cercetarea de noi mărci de 
oţeluri şi pot oferi consultanţă dacă unul 
dintre oţelurile noastre aflate în dezvoltare 

ArcelorMittal adaugă 
valoare pentru producătorii 
de electrocasnice
Abordarea noastră de proiectare în comun ajută 
producătorii în identificarea şi testarea oţelurilor 
inovatoare în scopul reducerii masei şi a costurilor
Producătorilor de aparate electrocasnice li se solicită să ofere produse de calitate 
la cel mai scăzut preţ posibil, pe o piaţă cunoscută pentru nivelul ridicat de 
competitivitate. Producătorii care nu reuşesc să dezvolte produse economice şi 
inovatoare care să satisfacă cerinţele consumatorilor sunt pe cale să-şi piardă 
marja competitivă. Însă clienţii ArcelorMittal, producători de electrocasnice, 
deţin acest avantaj: accesul la unele dintre cele mai avansate oţeluri de pe piaţă şi 
sprijinul fără precedent în toate etapele procesului de producţie – de la proiectare 
până la producţia industrială.

ar putea fi mai potrivit decât o soluţie 
existentă.

Simulări standard industriale
Se pot efectua, de asemenea, o serie de 
simulări pentru a se asigura faptul că 
materialele selectate îndeplinesc criteriile 

de performanţă ale producătorului. Printre 
acestea se numără analiza experimentală a 
stării de tensiune după ambutisare adâncă 
şi simulări ale ambutisării cu elemente finite. 
De asemenea, pot fi simulate testǎri 
industriale de rezistenţă la şoc prin cădere, 
atât cu ambalaj, cât şi fără acesta.

Inginerii ArcelorMittal pot efectua şi 
simulări cu elemente finite, pentru a 
prevedea oboseala pe durata de viaţă a unui 
aparat. Acest lucru este util mai ales în 
vederea testării performanţei reperelor 
cu utilizare intensă ale aparatului.

Studiile au indicat faptul că zgomotul 
provenit de la un aparat este, de asemenea, 
un element important de luat în considerare 
pentru consumatori. Standurile de testare 
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Simulări cu elemente finite la o încercare de 
rezistenţă la şoc prin cădere aplicată unei maşini 
de spălat rufe, care indică tensiunile în anumite 
componente critice. 

Xcellook® (imaginea din stânga) şi Estetic® Ambient® Platinium (imaginea de jos) au un finisaj 
atrăgător, care seamănă cu oţelul inoxidabil. Ambele produse sunt ideale pentru aplicaţii în care 
aspectul estetic este esenţial. Pe lângă faptul că este rezistent la amprente şi uşor de curăţat, 
finisajul acestor produse asigură o bună rezistenţă la zgârieturi şi pete.

ArcelorMittal şi studenţi de la 
International School of Design (ISD) din 
Valenciennes (Franţa) au colaborat la un 
proiect în vederea proiectării unei noi 
maşini de spălat revoluţionare. Proiectul a 
cuprins multe soluţii inovatoare pe bază 
de oţel şi a scos în evidenţă expertiza 
ArcelorMittal în co-engineering. 
Prototipul a depăşit toate cele patru 
consideraţii de proiectare: aspect, 
rezistenţă, caracter practic şi cost. 

Alt studiu tehnic detaliat care s-a axat 
pe oţelurile avansate cu rezistenţă 
superioară (AHSS) a demonstrat că 
aceste oţeluri îmbunătăţesc rezistenţa 
la oboseală pe durata ciclului vieţii 
produsului şi permit producătorilor 
de aparate electrocasnice să reducă 
grosimea oţelului cu până la 25%. 
Producătorii care vor adopta AHSS 

Strălucire adăugată 
aparatelor electrocasnice

Gama de oţeluri ArcelorMittal pentru 
aparate electrocasnice cuprinde şi soluţii 
estetice, care pot diferenţia un produs de 
cel al concurenţei. Oţelurile noastre 
Aluzinc® oferă o rezistenţă excelentă 
la coroziune şi un aspect cu microfloraj 
uimitor datorită stratului de acoperire 
cu aluminiu şi zinc. Aluzinc® rezistă la 
coroziune atât de bine, încât poate fi 
utilizat la fabricarea tamburilor de uscător.

Noua noastră acoperire metalică 
Magnelis® are o rezistenţă remarcabilă la 
coroziune. Conţinând 3,5% aluminiu şi 3% 
magneziu, Magnelis® se utilizează deja ca 
substitut pentru acoperirile metalice grele 
cu zinc şi galvanizarea în loturi.

Produsele xcellook® şi Estetic® 
Ambient® Platinium de la ArcelorMittal se 
fabrică prin combinarea unei tehnologii 
specifice de periere şi a unei acoperiri 
organice protectoare şi estetice. 
Rezultatul constă într-un finisaj 
asemănător oţelului inoxidabil. 

În cazul xceldesign®, finisajul este 
produs prin utilizarea unei tehnologii 
cunoscute sub denumirea de texturare 
cu fascicul de electroni (EBT). În timpul 
procesului EBT, craterele mici se topesc 
pe suprafaţa cilindrilor care se utilizează 
pentru finisarea oţelului. Se pot grava 
modele repetitive pe cilindri. 

vibro-acustică ale ArcelorMittal permit 
producătorilor să optimizeze designul 
aparatului în vederea reducerii zgomotului. 
De exemplu, optimizarea topografiei 
embosării panoului lateral la o maşină de 
spălat rufe poate reduce semnificativ 
zgomotul produs în timpul utilizării.

Expertiza şi oţelurile care vă oferă 
avantaj
Având la dispoziţie portofoliul ArcelorMittal 
de oţeluri avansate cu rezistenţă 

Elegant, rezistent, practic şi rentabil

superioară, cât şi expertiza inginerilor noştri 
în proiectări şi încercări, producătorii de 
aparate electrocasnice pot dezvolta 
aparate durabile, estetice şi accesibile 
pentru traiul modern. Contactaţi-ne pentru 
a afla cum putem oferi produselor 
dumneavoastră un avantaj pentru 
învingerea concurenţei.

■

ar putea înregistra reduceri de cost de 
peste 17% numai de la cheltuielile cu 
materialele.
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În cei 20 de ani din 1975 până în 1995, 
comerţul maritim s-a dublat ca volum. 
Cererea fără precedent a produs din nou 
dublarea acestuia în cei 13 ani până în 2008. 
Pentru constructorii navali, perioadele de 
prosperitate au însemnat registre pline de 
comenzi şi perspective promiţătoare de 
viitor.

Pieţe de nişă aglomerate
Viitorul respectiv a dispărut în mare parte 
odată ce criza economică a lovit în 2008. 
Comenzile existente au fost anulate, iar 
cererile de nave noi erau puţine la număr şi 
la intervale îndelungate. Criza a fost dificilă, 
în special pentru şantierele navale 

Menţinerea şantierelor 
navale pe linia de plutire
În timp ce industria constructoare de nave maritime 
parcurge o perioadă dificilă, ArcelorMittal vine în 
întâmpinare cu o abordare personalizată, atât în 
materie de servicii, cât şi de produse noi
Criza economică din ultimii ani a avut un impact major asupra industriei 
constructoare de nave maritime la nivel mondial. Comenzile de nave noi au 
atins punctul culminant în 2008, iar cererea a manifestat de atunci o tendinţă 
descendentă. Revenirea totală nefiind preconizată mai devreme de 2015, 
constructorii navali explorează noi pieţe şi noi metode de lucru pentru a 
supravieţui. În calitate de furnizor de top pentru industria navală, ArcelorMittal îşi 
îmbunătăţeşte oferta de oţeluri pentru acest sector şi opereazǎ modificări logistice 
în vederea asigurării unui sprijin cât mai bun pentru şantierele navale ale lumii.

europene. Concurenţa unor locaţii asiatice 
mai ieftine determinase deja mutarea unei 
mari părţi din industria navală în state 
precum Coreea de Sud, China şi Japonia. 
Actuala recesiune economică a accelerat 
această tendinţă.

Pentru a compensa, multe şantiere navale 
europene şi-au reorientat activităţile către 
pieţe de nişă, precum aplicaţii în zona 
arctică şi de scufundare în ape adânci. 
De asemenea, Europa este şi cel mai mare 
producător de nave de croazieră, deţinând 
95% din producţia mondială. În pofida unor 
incidente cu impact major, cererea din acest 
sector al industriei construcţiilor navale 
rămâne ridicată. Tabla groasă din oţel 
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Acea senzaţie de scufundare

Comenzile de nave noi venind rar, 
numeroase şantiere navale se orientează 
către pieţe noi pentru a-şi asigura 
existenţa. Şi, în mod surprinzător, unele 
produse realizate în prezent de 
constructorii navali sunt concepute să se 
scufunde, nu să plutească.

Una dintre aceste pieţe de nişă o 
reprezintă cea a fundaţiilor turbinelor 
eoliene din largul mărilor. Cunoscute în 
industrie sub denumirea de mantale, 
fundaţiile sunt construite din aceeaşi tablă 
groasă utilizată în construcţia navelor. 
Tabla este profilată sub formă de tuburi, 
care sunt apoi sudate unul de altul pentru 
a forma mantaua.

Mantalele pot cântări până la 500 de 
tone şi pot măsura peste 50 de metri în 
înălţime. Acestea permit parcurilor eoliene 
să fie poziţionate în ape adânci (de peste 
40 de metri) şi susţin turbine eoliene 
extrem de mari.

Mantalele sunt asamblate pe uscat, 
înainte de a fi transportate către parcurile 
eoliene pe barje şi scufundate pe fundul 
apei. Ca toate produsele din oţel, 
mantalele se pot recupera la finalul duratei 
de exploatare şi se pot recicla.

Oţeluri noi pentru provocări 
noi

Pe lângă ajustarea ofertei noastre de 
servicii destinate şantierelor navale, 
ArcelorMittal dezvoltă, de asemenea, noi 
oţeluri care să permită constructorilor de 
nave să rămână competitivi. Piaţa solicită 
tablă cu grosime mai mică, iar 
ArcelorMittal menţine ritmul impus. O 
mare cantitate din tabla groasă din oţel se 
poate livra cu grosimi între 5 şi 8 mm.

În plus, tabla noastră din oţel destinată 
construcţiilor navale este şi mai 
rezistentă. De exemplu, rezistenţa 
mărcilor EH-36 şi EH-40 (introduse în 
2011) este de peste 350 Megapascali 
(MPa), chiar şi la temperaturi scăzute. 
Astfel, tabla groasă este adecvată pentru 
multe nave destinate regiunii arctice şi 
nave oceanice.

Tabla groasă pe care o producem este 
acum disponibilă şi în dimensiuni mai mari, 
reducându-se timpul şi costurile sudării 
acesteia. Putem produce tablă groasă cu 
lăţime de până la patru metri şi lungime 
de până la 15 metri. Tabla poate fi livrată 
într-o gamă de stări de livrare, inclusiv în 
stare laminată, sablată cu alice sau sablată 
cu alice şi vopsită.

Monitorizăm în permanenţă piaţa, ajustându-ne oferta în 
consecinţă şi personalizându-ne abordarea conform necesităţilor 
specifice ale fiecărui şantier naval.

produsă de ArcelorMittal se utilizează în 
construcţia acestor tipuri şi a multor alte 
tipuri de nave.

În calitate de furnizor de top pentru 
industria construcţiilor navale, ArcelorMittal 
rămâne aproape de clienţii săi în aceste 
timpuri dificile. Monitorizăm în permanenţă 
piaţa, ajustându-ne oferta în consecinţă şi 
personalizându-ne abordarea conform 
necesităţilor specifice ale fiecărui şantier 
naval.

Reducerea termenelor de livrare
ArcelorMittal şi-a adaptat şi nivelul de 
servicii oferite. De exemplu, finanţarea 
construcţiei unei nave constituie o 
problemă pentru multe şantiere navale. 
Pentru a uşura problema, putem livra oţelul 
pentru navă în loturi mai mici, reducând 
necesitatea depozitării şi distribuind astfel 
plata în mai multe tranşe. Dacă un proiect 
necesită 3000 de tone de oţel pentru o 
navă, cantitatea poate fi livrată în mai multe 
loturi, reducându-se impactul asupra 
fluxului monetar al şantierului naval. Tabla 
groasă poate fi, de asemenea, sortată şi 
livrată în loturi, îmbunătăţind semnificativ 
logistica şi sporind productivitatea la nivelul 
clientului. 

Concurenţa şi criza financiară au avut, de 
asemenea, ca rezultat creşterea eficienţei 
şantierelor navale. În locul solicitării a doi 
sau trei ani ca perioadă de execuţie, 
numeroşi constructori navali oferă în 
prezent jumătate din această durată. Ca 
răspuns, şi ArcelorMittal a redus termenele 
de livrare în efortul de a intensifica nivelul 
competitiv al clienţilor noştri. Dată fiind 
comercializarea actuală a oţelului ca o 
marfă globală, modificările de preţ nu pot fi 
în întregime evitate. Cu toate acestea, 
eforturile ArcelorMittal ţintesc diminuarea 
impactului negativ al acestor variaţii asupra 
afacerilor globale desfăşurate de 
constructorii navali.

Măsurile pe care le-am luat în vederea 
sprijinirii constructorilor navali pentru 
depăşirea perioadelor dificile reprezintă o 
demonstraţie a angajamentului asumat de 
ArcelorMittal faţă de această industrie 
importantă. În anii următori, vom continua 
să ne dezvoltăm portofoliul de oţeluri 
destinate construcţiilor navale şi de servicii 
inovatoare oferite în sprijinul şantierelor 
navale.

■ 
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Easyfilm® este un nume binecunoscut multor clienţi ArcelorMittal Flat Carbon 
Europe (FCE). Acest produs de acoperire organică subţire a fost dezvoltat cu 
un deceniu în urmă şi a fost utilizat pe larg pe suportul de oţel al benzii zincate 
prin imersie la cald. Easyfilm® nu numai că protejează suprafaţa oţelului în 
timpul transportului şi manipulării, dar elimină şi necesitatea oricărei operaţiuni 
pregătitoare de degresare înainte de vopsire prin pulverizare sau vopsire 
umedă. Curând, clienţii au început să solicite un produs similar pentru banda 
laminată la rece. În prezent, această cerinţă a fost satisfăcută prin lansarea 
Easyfilm® Ready-to-Paint pentru banda laminată la rece. 

„Cererea pentru o soluţie Easyfilm® pentru 
produsele laminate la rece a provenit mai 
ales din partea producătorilor de mobilier 
metalic, a fabricanţilor de canistre din oţel şi 
a constructorilor de aparate electrocasni-
ce”, afirmă David López Granados, cercetă-
tor în domeniul acoperirilor şi suprafeţelor 
din cadrul ArcelorMittal Global R&D Gent. 
„Până în prezent, am furnizat acestor clienţi 
rulouri uleiate, care trebuie degresate, 
acoperite cu fosfat şi pasivizate înainte 
de a se putea vopsi. Fiecare dintre aceste 
procese pregătitoare are neajunsuri 
economice şi/sau legate de mediul înconju-
rător. Aceste procese nu mai sunt necesare 
în cazul în care clienţii adoptă Easyfilm® 
Ready-to-Paint.”

O surpriză foarte plăcută
Beneficiile Easyfilm® Ready-to-Paint sunt 
impresionante. Nu numai că noua peliculă 
organică subţire garantează capacitatea 
de vopsire directă, dar contribuie şi la 
curăţarea suprafeţei şi oferă protecţie 
temporară la coroziune în timpul 
transportului, depozitării şi fabricaţiei. 
Easyfilm® Ready-to-Paint este compatibil 
cu operaţii precum debitarea, tăierea 
longitudinală, îndoirea, profilarea, 
ambutisarea uşoară, sudarea şi îmbinarea 
cu cleme.

„Dar mai este ceva în plus”, explică 
Philippe Gousselot, Product Development 
Manager. „Când este vorba de calitatea 
suprafeţei şi durabilitatea pieselor vopsite, 
noul produs de acoperire demonstrează 
o performanţă asemănătoare cu produsul 
ZE 25/25 acoperit cu fosfat tricationic şi 
este evident superior benzii laminate la rece 
acoperite cu fosfat de Fe. Aceasta a 
reprezentat o surpriză foarte plăcută 
pentru noi.” Dat fiind faptul că Easyfilm® 
Ready-to-Paint costă şi mai puţin decât 

Easyfilm® Ready-to-Paint
Asigură calităţi superioare ale 
suprafeţei benzilor laminate 
la rece
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produsul pentru oţelul electrogalvanizat, 
ArcelorMittal se aşteaptă ca mulţi 
producători să adopte noul produs. Aceasta 
este o soluţie deosebit de interesantă 
pentru producătorii de aparate de încălzire, 
ventilaţie şi aer condiţionat (HVAC), 
produse electrocasnice, mobilier metalic 
şi pereţi despărţitori detaşabili.

„Clienţii caută întotdeauna oportunităţi 
de reducere a costurilor fără 
compromiterea calităţii”, afirmă Claudia 
Liedl, Product Marketing Manager. „Prin 
urmare, există evident o piaţă pentru 
Easyfilm® Ready-to-Paint.” Pe parcursul 

Easyfilm® Ready-to-
Paint se poate utiliza 

pentru o largă varietate 
de aplicaţii, cum ar fi 
canistrele, mobilierul 

metalic şi ascensoarele.

Curat şi ecologic!

• Capacitate de vopsire directă fără 
degresare, acoperire cu fosfat sau alt 
tratament al suprafeţei

• Aspect uscat:
- Secţii curate
- Suprafaţă curată a produsului

• Protecţie temporară la coroziune:
- Echivalentă benzilor laminate la rece 

uşor uleiate
- Protecţie în timpul transportului, 

depozitării şi fabricaţiei
• Compatibil cu procedee de fabricaţie şi 

asamblare, precum debitarea, tăierea 
longitudinală, îndoirea, profilarea, 
ambutisarea uşoară, sudarea în puncte 
şi cu cusătură continuă şi îmbinarea cu 
cleme

• Compatibil cu procedee de vopsire, 
inclusiv cu:
- Vopsirea prin pulverizare
- Cataforeza

ultimelor luni, am întreprins o serie de teste 
cu câţiva dintre clienţii noştri. „Am folosit 
noul produs la fabricaţia de mobilier 
metalic, carcase electrice, mantale de 
cazane, aragazuri, frigidere şi panouri de 
comandă pentru cuptoare”, explică Liedl. „În 
toate cazurile, utilizarea Easyfilm® Ready-
to-Paint a avut rezultate substanţiale şi a 
netezit calea spre reduceri de cost.”

Alternativă de viitor
Producţia industrială de Easyfilm® Ready-
to-Paint a demarat la începutul anului 2012. 
S-au pregătit kituri speciale de 
demonstraţie pentru experţii tehnici ai 
ArcelorMittal, iar aceştia le vor utiliza 
pentru prezentarea noului produs clienţilor 
noştri din sectorul Industry.

„Prin aplicarea acestui nou strat de 
acoperire organică subţire pe banda 
laminată la rece, am creat un suport 
desăvârşit pentru o gamă largă de aplicaţii”, 
afirmă David López Granados. „Printre 
acestea se numără diverse vopsele aplicate 
prin pulverizare, precum vopseaua 
epoxidică şi cea pe bază de răşină epoxidică 
şi poliester, cât şi vopseaua umedă. În 
comparaţie cu produsele convenţionale, 
Easyfilm® Ready-to-Paint garantează o 
calitate superioară şi o durabilitate la un 
preţ remarcabil de competitiv. În plus, oferă 
şi un control mai uşor al procesului, costuri 
mult reduse aferente tratării apelor uzate şi 
o reducere globală a amprentei de carbon în 
procesul de producţie.”

Complementar oţelului 
electrogalvanizat
Întrucât mulţi clienţi care utilizează în 
prezent tablă electrogalvanizată s-ar putea 
să dorească să utilizeze Easyfilm® Ready-
to-Paint, aceasta nu este soluţia 
corespunzătoare pentru fiecare aplicaţie. 

„În anumite cazuri, se poate ca Easyfilm® 
Ready-to-Paint să nu fie o opţiune viabilă”, 
explică Philippe Gousselot. „La tabla 
electrogalvanizată, un strat de zinc de 
numai 2,5 microni oferă protecţie a 
marginilor. Chiar şi atunci când suprafaţa 
este întreruptă prin executarea unei găuri 
sau debitarea unei margini, caracteristica 
anodică a stratului de zinc va continua să 
asigure protecţie metalului de bază expus. 
Vom oferi recomandări corespunzătoare 
clienţilor care îşi propun să substituie oţelul 
electrogalvanizat cu Easyfilm® Ready-to-
Paint.”

„Nu am intenţionat niciodată să înlocuim 
tabla electrogalvanizată”, adăugă David 
López Granados. „Obiectivul nostru 
principal a fost să ajutăm clienţii să evite 
procesele de degresare şi fosfatare, care 
sunt costisitoare şi dăunătoare pentru 
mediu. Acest obiectiv a fost atins.” O nouă 
versiune Easyfilm® Ready-to-Paint este 
disponibilă în prezent pentru toate mărcile 
ArcelorMittal de oţel laminat la rece cu 
grosimi cuprinse între 0,40 şi 1,00 mm. În 
prima etapă, produsul Easyfilm® Ready-to-
Paint va fi adecvat numai pentru 
ambutisare uşoară. Cu toate acestea, 
dezvoltările ulterioare îl vor face 
corespunzător pentru ambutisare adâncă.

„Astăzi, fosfaţii de zinc, mangan şi nichel 
sunt utilizaţi pe scară largă pentru 
promovarea aderenţei vopselei”, subliniază 
David López Granados. „Însă utilizarea 
nichelului va fi în curând interzisă, făcând 
astfel Easyfilm® Ready-to-Paint o 
alternativă şi mai atrăgătoare pentru tabla 
electrogalvanizată.” Noul produs de 
acoperire organică subţire oferă evident un 
răspuns pentru producătorii care caută o 
suprafaţă ecologică şi accesibilă pentru 
oţelul laminat la rece.

■ 
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Conducte pentru uz energetic
În ultimii ani, s-au construit numeroase 
magistrale noi pentru transportul de petrol 
şi gaze naturale în întreaga lume, în timp ce 
multe altele sunt planificate să se realizeze. 
Cererea de conducte sigure şi cu costuri 
mici, întinse pe distanţe lungi, ne determină 
să dezvoltăm oţeluri tot mai rezistente şi 
mai robuste.

În numărul precedent al revistei Update 
am prezentat un articol privind oferta 
bogată a ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
pentru industria constructoare de 
magistrale de petrol şi gaze naturale. Ne 
extindem în continuare gama de oţeluri 
rezistente la fisurare sub acţiunea 
hidrogenului (HIC), care sunt vitale în medii 
corozive şi câştigă cotă de piaţă în proiecte 
de transport al CO2. Noua gamă 
ArcelorMittal de mărci de oţel pentru 
produse tubulare destinate ţărilor 
producătoare de petrol (OCTG) s-a 
dezvoltat pentru a răspunde cererii tot mai 
crescute de ţevi sudate necesare executării 
de ţevi de extracţie şi burlane de foraj. 

În prezent, dezvoltăm un oţel nou de 
calibru mare, destinat ţevilor de uz 
energetic sudate elicoidal cu grosimea de 
peste 20 mm. Noul oţel este conceput 
pentru a fi utilizat la magistrale 
intercontinentale şi ar trebui să devină 
disponibil la începutul anului 2013. 

Instalaţii solare
Noul oţel Magnelis® propus de 
ArcelorMittal este un oţel cu acoperire 
metalică, uşor, dar extrem de rezistent, 
ideal pentru instalaţiile solare. Până acum, 
structurile solare s-au realizat dintr-o 
marcă standard de oţel, care se galvaniza în 
vederea asigurării rezistenţei la coroziune. 
Totuşi, dacă oţelul se debitează sau se 
zgârie după galvanizare, protecţia se pierde, 
iar oţelul de la bază se poate coroda.

Spre deosebire de acesta, Magnelis® este 
mai uşor şi vine cu protecţie anticorozivă 
inclusă. Acoperirea Magnelis® constă din 
3,5% aluminiu şi 3% magneziu. Dacă 
marginile debitate sau zgârieturile nu sunt 
mai adânci de 3 mm, stratul rezistent la 

Noi soluţii pentru 
pieţele de energie
Numeroase clase de oţel utilizate în aplicaţii energetice au fost preluate din alte 
industrii. În acest sens, ArcelorMittal îşi perfecţioneazǎ oferta pentru sectorul 
energetic prin dezvoltarea de noi oţeluri şi identificarea de oţeluri existente care 
se pretează unor aplicaţii energetice specifice.
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coroziune se reface pentru a oferi protecţie. 
Magnelis® permite operatorilor ambelor 
tipuri de instalaţii solare, termice şi 
fotovoltaice, să creeze structuri mai uşoare 
şi mai durabile.

Turnuri pentru generatoare eoliene
Inginerii de la Cercetare & Dezvoltare din 

cadrul ArcelorMittal studiază în prezent 
conceptul de turn destinat turbinelor 
eoliene, pentru a demonstra modul în care 
structura poate beneficia de o reducere a 
masei fără compromisuri în materie de 
rezistenţă sau longevitate. Aceştia 
calculează dacă o combinaţie de modificări 
în proiectare şi/sau alte mărci de oţel din 
catalogul nostru de produse poate satisface 
criteriile de performanţă pentru această 
aplicaţie.

Eforturile noastre de a dezvolta soluţii 
personalizate pentru sectorul energetic 
reprezintă doar o parte din abordarea 
ecologică a companiei ArcelorMittal privind 
dezvoltarea produselor. Această abordare 
creează oţeluri care sunt mai uşoare şi mai 
durabile în timp, permiţând producătorilor 
să reducă impactul propriilor aplicaţii asupra 
mediului.

■  


