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Opinie

  Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2013    3

De când a început actuala recesiune 
economică în 2008, ArcelorMittal Flat 
Carbon Europe (FCE) a parcurs schimbări 
dramatice pe piaţa oţelului. După anii difi cili 
2008 şi 2009, cererea reală de oţel a 
început să crească din nou în Europa pe 
parcursul anilor 2010 şi 2011. Cu toate 
acestea, sentimentul de optimism s-a 
spulberat în 2012, întrucât cererea a scăzut 
cu 7,3% în comparaţie cu anul anterior.

Deşi avem informaţii numai despre primul 
trimestru al anului 2013, se pare că această 
tendinţă va continua cu o cerere scăzută cu 
3,5% faţă de 2012. Industriile intensiv 
prelucrătoare de oţel, precum cea auto şi 
de construcţii suferă, întrucât vânzările 
produselor proprii scad. Datele din 2012 şi 
primele luni ale anului 2013 indică faptul că 
vânzările de automobile au scăzut în Europa 
la nivelurile din 1995.

FCE a reacţionat la incertitudinea 
economică printr-o abordare proactivă a 
afacerii noastre. Unul dintre primii noştri 
paşi a fost să ne adaptăm instrumentele la 
noua realitate şi să introducem un plan de 
optimizare a activelor pentru a reduce 
capacitatea şi a echilibra cererea şi oferta. 
În acelaşi timp, FCE şi-a consolidat poziţia 
pentru a-şi proteja cota de piaţă şi a 
garanta sustenabilitatea afacerii noastre.

Printre acţiunile noastre se numără:
1. Asigurarea proximităţii faţă de 

client  – atât fi zic, cât şi mental. 
Aproape pretutindeni în Europa, clienţii 
noştri sunt deserviţi de echipe care 
vorbesc limba locală şi le înţeleg nevoile.

2. Crearea de soluţii pe bază de oţel cu 
valoare adăugată. Adaptăm continuu 
gama noastră de produse şi soluţii cu 
valoare adăugată la nevoile în continuă 
schimbare ale clienţilor noştri.

În fi ecare ediţie a revistei Update ia cuvântul 
un lider de opinie din cadrul ArcelorMittal. În 
această ediţie, vă comunicăm mesajul lui 
Robrecht Himpe, Chief Executive Offi cer în 
cadrul ArcelorMittal Flat Carbon Europe.

Rămânem neclintiţi
în vremuri grele

3. Investiţia în activele noastre. Deşi 
am redus nivelul investiţiilor, în 2012 FCE 
a cheltuit peste 150 milioane € pe 
proiecte de reducere a consumului
de energie şi ne-am asumat deja 
angajamentul să cheltuim încă
100 milioane € în 2013. 

4. Îmbunătăţirea competitivităţii 
costurilor noastre prin îmbunătăţirea 
proceselor şi inovaţii tehnologice.

5. Monitorizarea strânsă a nivelurilor 
stocurilor noastre.

Cred că ne vom mai confrunta cu 
volatilitatea înainte ca economia Europei să 
înceapă o perioadă mult prea întârziată de 
creştere pe termen lung. Pentru FCE, 
volatilitatea va proveni în principal din 
fl uctuaţiile de curs valutar şi preţurile 
materiilor prime, care vor afecta, la rândul 
lor, volumul de vânzări ale produselor 
noastre.

Deşi, în general, nu putem controla aceşti 
factori, FCE a implementat sisteme noi care 
să ne ajute să ne adaptăm la condiţiile afl ate 
în schimbare rapidă. Prin colectarea şi 
analizarea unei serii de date macro- şi 
micro-economice, putem gestiona 
volatilitatea mai efi cient şi putem diminua 
impactul acesteia asupra afacerii noastre. 
Cu aceste acţiuni pe care le-am întreprins, 
cred cu tărie că FCE va fi  mai fl exibilă, mai 
puternică şi se va situa cu mult înaintea 
concurenţei când va începe trendul 
ascendent.

Robrecht Himpe
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Această abordare permite companiei 
ArcelorMittal:
• Să dezvolte moduri de producţie mai 

ecologice, care se bazează pe procese 
mai curate, consum energetic mai redus 
şi care produc mai puţine deşeuri

Usibor® este un oţel de cementare aliat cu 
bor, având un strat de acoperire din aliaj de 
aluminiu şi siliciu – Alusi®. Cu rezistenţa sa 
mecanică foarte ridicată după ambutisare la 
cald, Usibor® a fost dezvoltat să satisfacă 
cerinţele de reducere a greutăţii vehiculelor. 
Este proiectat atât pentru folosirea in 
producerea de componente structurale, cât 
şi de siguranţă ale vehiculelor. În mod cert, 
este un oţel al viitorului: studiile arată că 
toate vehiculele afl ate în prezent în stadiul 
de proiectare vor conţine Usibor®!

Pentru satisfacerea cererii, ArcelorMittal 
a investit 7,2 milioane € pentru moderni-
zarea liniei de zincare prin imersie la cald din 

Întrucât emisiile de carbon sunt tot mai 
îngrijorătoare, energia electrică îşi găseşte 
noi aplicaţii. Asigurarea efi cienţei acestor 
aplicaţii necesită oţeluri electrice de înaltă 
performanţă.

La începutul anului 2011, în vederea 
satisfacerii cerinţelor clienţilor pentru 
mărcile superioare de oţeluri electrice, 
ArcelorMittal şi-a asumat angajamentul să 
investească 90 milioane € la uzina noastră 
din St. Chély d’Apcher (Franţa). Fondurile 
au fost utilizate pentru construcţia unei 
clădiri noi şi a unei linii continue de 
tratament termic, pentru ca ArcelorMittal 
să continue cercetările în domeniul 
oţelurilor electrice şi să satisfacă cerinţele 
previzionate ale clienţilor pentru oţeluri 

Investim în viitor
Strategia de inovare a ArcelorMittal ne menţine pe 
noi şi pe clienţii noştri în avans faţă de concurenţă!
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE), la fel ca aproape toate companiile din 
Europa, trece printr-un climat economic care are puţine precedente. „Cu toate 
acestea, chiar şi în aceste timpuri grele, ArcelorMittal şi-a menţinut angajamentul 
de a investi în produsele şi în unităţile noastre industriale,” accentuează Carl De 
Maré, Chief Technology Offi cer la ArcelorMittal FCE.  

Investim în Usibor® Alusi® la Florange
uzina noastră de producţie de la Florange 
(Franţa). Florange este acum singura uzină 
de producţie care poate să ofere Usibor® 
Alusi® cu lăţimi de până la 1850 mm – tablă 
mai lată cu 15% decât concurenţii noştri cei 
mai apropiaţi. Primele rulouri extra-late au 
fost produse în decembrie 2012.

În anul 2013 se vor produce între 50.000 
şi 90.000 tone de Usibor® Alusi® prin 
utilizarea noului utilaj.

Pentru mai multe informaţii despre 
Usibor® accesaţi: www.arcelormittal.com/
automotive/products

Primul rulou extra-lat Usibor® Alusi® produs în 
decembrie 2012

Investim în oţeluri pentru vehicule electrice la St. Chély d’Apcher

electrice cu grăunţi neorientaţi (NO). 
Când a fost pusă în funcţiune în martie 

2013, noua linie de tratament termic a 
crescut capacitatea la St. Chély d’Apcher la 
peste 120.000 tone pe an. Cu toate 
acestea, linia a fost proiectată avându-se în 
vedere aspectele de viitor, iar capacitatea 
poate fi  crescută de peste două ori pe 
măsură ce creşte cererea.

Pentru mai multe informaţii despre 
oţelurile electrice pentru vehicule, vezi: 
www.arcelormittal.com/automotive/icare 

Mai multe informaţii despre oţelurile 
electrice pentru aplicaţii industriale se pot 
găsi la: www.arcelormittal.com/industry/
electricalsteels

Vedere a noului cuptor de la St. Chély d’Apcher

• Să adapteze în mod continuu oferta 
noastră de produse în vederea satisfacerii 
aşteptărilor clienţilor şi a contribuţiei la 
un mediu înconjurător mai durabil 

• Să ofere oţeluri şi soluţii pe bază de oţel 
care, la rândul lor, să permită clienţilor 

noştri să dezvolte produse mai uşoare şi/
sau mai ecologice
„Unele dintre investiţiile recente realizate 

de ArcelorMittal în unităţile noastre de 
producţie din Europa încep acum să dea 
rezultate,” explică Patrick Louis, Head of 
Capex Management la ArcelorMittal FCE. 
„Următoarele investiţii, pentru a aminti doar 
o parte din ele, ilustrează benefi ciile 
strategiei noastre pentru clienţi, 
ArcelorMittal şi mediul înconjurător.”
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O acoperire metalică cu strat de zinc, 
Magnelis®, conţine 3,5% aluminiu şi 3% 
magneziu şi oferă o rezistenţă excelentă la 
coroziune în cele mai agresive condiţii de 
mediu. Spre deosebire de alte acoperiri 
metalice, Magnelis® oferă şi o protecţie 
excelentă a marginilor tăiate datorită 
efectului său de autoremediere. Aplicaţiile 
produsului Magnelis® asigură conservarea 
resurselor naturale, întrucât acesta 
utilizează o cantitate mai mică de zinc în 
comparaţie cu produsele acoperite cu zinc 
pur. 

În vederea satisfacerii cerinţelor pieţei 
pentru grosimi de peste 2 mm, 

Prefosfatarea are un impact pozitiv asupra 
proprietăţilor de ambutisare şi protecţie la 
coroziune ale oţelului galvanizat electrolitic 
(EZ). Există cereri mari de oţel galvanizat 
electrolitic din partea constructorilor de 
automobile, care îl utilizează în mod 
caracteristic la fabricarea reperelor 
exterioare ale vehiculelor.

În vederea îmbunătăţirii ofertei noastre 
pentru producătorii auto din Spania, 
ArcelorMittal a cheltuit 1,4 milioane € 
pentru modernizarea capacităţilor de 
prefosfatare ale liniei de electrogalvanizare 
din cadrul uzinei noastre din Sagunto 

Dispunând de 20 de unităţi de producţie de 
semifabricate sudate cu laser, divizia 
Tailored Blanks de la ArcelorMittal oferă 
producătorilor auto aceeaşi calitate 
consecventă a semifabricatelor sudate cu 
laser (LWB) peste tot în lume. LWB-urile 
oferă cel mai efi cient mod de optimizare a 
reducerilor de greutate a vehiculelor, cu 
îmbunătăţirea concomitentă a performanţei 
la coliziune.

Datorită relaţiei noastre strânse de 
colaborare cu constructorii de automobile, 
care şi-au relocat producţia în Europa de 
Est, ArcelorMittal a investit 10 milioane € în 
a treia unitate de producţie afl ată la Senica 
(Slovacia). Printre noile utilaje se numără 
două linii de sudare şi o linie de producţie a 
semifabricatelor, care sunt amplasate într-o 
hală complet nouă. Când va fi  complet 
funcţională în iulie 2013, unitatea va fi  

ArcelorMittal a investit 1,9 milioane € 
pentru modernizarea capacităţilor din 
cadrul uzinei noastre din Bremen 
(Germania). Lucrările au cuprins instalarea 
celei de-a doua băi de zinc şi modifi carea 
alimentării cu energie electrică şi a 
sistemelor de temperatură.

Livrările de Magnelis® la scară industrială 
în gama de grosimi de la 0,8 la 6 mm au 
început în septembrie 2012. 

Pentru informaţii suplimentare despre 
Magnelis® vezi: www.arcelormittal.com/
industry/magnelis

O nouă baie de zinc, o nouă alimentare electrică şi 
comenzi noi ale temperaturii au fost instalate la 
Bremen.

(Spania). Puse în funcţiune în decembrie 
2011, noile utilaje au redus atât costurile, 
cât şi timpul de producţie. 

În anul 2012, peste 10.000 tone de 
oţeluri prefosfatate au fost livrate clienţilor 
noştri din industria auto, obţinându-se 
rezultate excelente. Se previzionează 
triplarea volumului începând din 2013.

Pentru mai multe informaţii despre 
produsele prefosfatate accesaţi: 
www.arcelormittal.com/automotive/
products

Noile utilaje de prefosfatare din Sagunto

capabilă să producă trei milioane LWB-uri 
pe an.

ArcelorMittal Tailored Blanks Senica va 
consolida şi mai mult relaţiile noastre cu 
mulţi constructori de automobile care au 
uzine de producţie în Europa de Est. Pentru 
mai multe informaţii cu privire la 
implementarea practică a LWB-urilor, vezi 
articolul despre Portiere din această ediţie a 
revistei Update (vezi pagina 22).

Pentru informaţii suplimentare despre 
ArcelorMittal Tailored Blanks vezi: 
www.arcelormittal.com/tailoredblanks

Instalarea unei noi linii de producţie a 
semifabricatelor la Senica

Investim în semifabricate sudate cu laser la Senica

Investim în prefosfatare la Sagunto

Investim în Magnelis® la Bremen
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Utilajele pentru construcţii 
sunt mai uşoare şi mai
durabile cu Amstrong™

În aprilie 2013 ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) a participat la cea de-a 
30-a ediţie a târgului Bauma în München, Germania. Bauma este târgul comercial 
internaţional pentru utilaje de construcţii, materiale de construcţii şi utilaje 
pentru minerit, vehicule şi echipamente pentru construcţii. Bucurându-se de 
peste 530.000 de vizitatori din peste 200 de ţări, târgul a oferit un forum ideal 
pentru divizia Flat Carbon Europe (FCE) în vederea expunerii gamei noastre 
Amstrong™, care prezintă acele caracteristici solicitate de producătorii de utilaje 
de construcţii pentru a realiza echipamente sigure, uşoare şi durabile.

ArcelorMittal FCE a participat la Bauma 
alături de ArcelorMittal Long Carbon 
Europe (LCE) şi ArcelorMittal Industeel.
LCE a prezentat oferta sa de ecrane de 
palplanşe din oţel, precum şi cea de bare şi 
tije pentru această piaţă. Industeel şi FCE au 
prezentat oferta complementară de oţeluri 
cu rezistenţă ridicată şi rezistenţă la uzură. 
Industeel oferă aceste mărci de oţeluri sub 
formă de tablă groasă cu grosime mare, în 
timp ce FCE furnizează aceste oţeluri sub 
formă de rulouri cu grosimi mai mici.

Pe durata târgului Bauma, ArcelorMittal 
FCE a prezentat Amstrong™ Wear 400 şi 
Amstrong™ 700MC. Ambele oţeluri oferă 
reducerea greutăţii şi rezistenţa dorită de 
producători pentru a crea utilaje uşoare 
pentru construcţii. 

ArcelorMittal FCE a expus un prototip de 
platformă pentru basculantă, fabricat din 
Amstrong™ Wear 400. Raza redusă a 
prototipului a demonstrat capacitatea 
excelentă de încovoiere a oţelului 
Amstrong™ Wear 400. De asemenea, a 
fost expus un reper de braţ de macara 
realizat din oţel Amstrong™ 700MC. Braţul 
a fost conceput de către un client care a 
folosit Amstrong™ 700MC cu grosimea de 
2 mm. Acest lucru i-a permis să 
construiască o platformă de 26 de metri 
care poate fi  instalată pe un camion de 3,5 
tone. Un alt articol expus a fost un profi l de 
cuplare pentru remorcă realizat, de 
asemenea, din Amstrong™ 700MC. Totuşi, 
grosimea oţelului în acest caz a fost de 12 
mm, oferind dispozitivelor de cuplare o 

ArcelorMittal îşi expune oferta la Bauma, cel mai mare 
târg comercial european de utilaje pentru construcţii

rezistenţă sufi cientă pentru a suporta 
solicitările grele la care sunt supuse.

Amstrong™ Wear 400: noua marcă de 
oţel rezistent la abraziune
Amstrong™ Wear 400 este un nou oţel cu 
rezistenţă ridicată de la ArcelorMittal, cu 
rezistenţă deosebită la abraziune. Duritatea 
sa superioară oferă în plus produsului 
Amstrong™ Wear 400 rezistenţă la 
deteriorări cauzate de lovituri şi impacturi. 
Utilajele şi reperele realizate din acest oţel 
au o durată de exploatare semnifi cativ mai 
lungă decât cele realizate din mărci de 
oţeluri de construcţii sau HSLA.

Amstrong™ Wear 400 este produs prin 
aplicarea unui proces de călire directă în 
laminorul de benzi la cald. Rezultă astfel o 
microstructură martensitică fi nă şi 
omogenă şi o suprafaţă foarte netedă. 

Pe lângă duritatea ridicată, Amstrong™ 
Wear 400 oferă caracteristici bune la 
încovoiere şi sudabilitate. Este însoţit de 
garanţii de duritate şi proprietăţi chimice 
specifi ce. Oţelul Amstrong™ Wear 400 de 
la ArcelorMittal se produce în rulouri, care 
pot fi  tăiate la lungimea dorită pentru a se 
evita pierderile.

Amstrong™ 700MC: pentru 
echipamente uşoare şi rezistente
Oţelul Amstrong™ 700MC de la 
ArcelorMittal este un oţel slab aliat cu 
rezistenţă deosebit de ridicată, oferit într-o 
gamă excepţională de dimensiuni, cu 
grosimi de la 2 la 12 mm şi lăţimi de până la 

2000 mm. În combinaţie cu o
geometrie adecvată a reperelor,
acesta îndeplineşte cerinţele multor 
producători cu privire la crearea de 
echipamente de construcţii cu greutate 
redusă şi capacitate îmbunătăţită de 
încărcare.

Datorită valorii scăzute a carbonului 
echivalent şi a grosimii reduse, Amstrong™ 
700MC se sudează uşor. Nu necesită niciun 
fel de încălzire pre-sudare sau post-sudare 
şi se pretează tuturor proceselor de sudare 
cu arc electric. Marca nu este sensibilă la 
fi surare la rece.

Mărimea fi nă a grăuntelui şi conţinutul 
scăzut de sulf îmbunătăţesc, de asemenea, 
rezistenţa la oboseală a oţelului – un 
criteriu esenţial pentru aplicaţiile din 
domeniul construcţiilor. Testele indică 
faptul că Amstrong™ 700MC poate rezista 
la o solicitare maximă de la 590 MPa până 
la 2 milioane de cicluri.
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Informaţii suplimentare

Pentru mai multe informaţii referitoare la gama Amstrong™ de la ArcelorMittal de 
oţeluri cu rezistenţă ridicată şi deosebit de ridicată destinate echipamentelor de 
construcţii, vezi www.arcelormittal.com/industry/constructionequipment

Echipamente pentru amestecul şi 
punerea în operă a betonului
Oţelurile noastre cu rezistenţă deosebit 
de ridicată permit producătorilor să 
dezvolte utilaje cu rază de acţiune mai 
extinsă şi cu capacitate de pompare 
îmbunătăţită. Marca noastră de oţel 
rezistent la abraziune – Amstrong™ 
Wear 400 – este perfectă pentru 
betoniere. Pe măsură ce betonierele 
devin mai uşoare, se poate creşte 
încărcătura pentru a se reduce numărul 
de deplasări necesare către fi ecare 
şantier.

Utilaje pentru terasamente
Echipamentele pentru terasamente 
necesită oţeluri cu o excelentă rezistenţă 
şi duritate. Iar în ce priveşte 
componentele care intră în contact cu 
pământul, este necesară o rezistenţă 
suplimentară la abraziune. Gama noastră 
Amstrong™ include oţeluri disponibile în 
grosimi de până la 16 mm. Tabla noastră 
groasă din oţel destinat construcţiilor şi 
oţel slab aliat cu rezistenţă ridicată 
(HSLA) poate fi  furnizată în grosimi de 
până la 150 mm.

Echipamente de ridicare
O provocare majoră pentru producătorii 
de echipamente de ridicare este 
combinaţia dintre raza lungă de acţiune 
şi capacitatea ridicată de încărcare, cu 
limitarea greutăţii utilajului. Mărcile 
noastre de oţel slab aliat cu rezistenţă 
ridicată Amstrong™ sunt disponibile cu 
limite de curgere de până la 700 MPa 
pentru a face faţă acestei provocări. 

Cabine pentru utilaje
Pe lângă asigurarea unui mediu 
confortabil de activitate, cabinele trebuie 
să îndeplinească cerinţe de protecţie la 
răsturnare şi împotriva căderii obiectelor. 
Oferta ArcelorMittal include mărcile 
noastre Amstrong™ şi Dual Phase, care 
sunt adecvate pentru profi lare şi îndoire.

Soluţii ArcelorMittal FCE pentru utilaje de construcţii

Siguranţa, rezistenţa şi greutatea sunt cele trei considerente majore pentru 
producătorii de utilaje de construcţii. Oţelurile Amstrong™ de la ArcelorMittal permit 
producătorilor să îndeplinească aceste criterii şi să dezvolte utilaje de înaltă calitate. 
Printre aplicaţii se numără:
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În etapa de exploatare din viaţa unui vehicul 
se produc între 50 şi 90% din emisiile 
generate în ciclul de viaţă, în funcţie de 
sursa de combustibil utilizat şi grupul 
motopropulsor (vezi Figura 2). Deşi această 
cifră este semnifi cativă, contribuţia 
etapelor de producţie şi de reciclare devine 
mai importantă pe măsură ce emisiile din 
etapa de exploatare se reduc.

De ce contează LCA?
O evaluare a emisiilor unui vehicul pe baza 
ciclului de viaţă complet (LCA) este un pas 
esenţial spre utilizarea sustenabilă a 
resurselor globului. Un LCA cuprinde 
producerea de materii prime, exploatarea 
produsului şi scoaterea sa din uz, inclusiv 

Modul în care oţelul poate reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră în timpul producerii, exploatării şi 
reciclării vehiculului: abordarea prin evaluarea ciclului 
de viaţă.
Automobilele generează emisii în toate etapele ciclului de viaţă – de la producerea 
de materii prime până la reciclarea din etapa scoaterii din uz. Cu toate acestea, 
legislaţia europeană privind emisiile vehiculelor existente se axează numai pe 
etapa de exploatare a vehiculului. Acest aspect îi impulsionează pe producătorii de 
vehicule să reducă greutatea vehiculelor, dar în acelaşi timp îi încurajează să 
utilizeze materiale care pot avea emisii ridicate în timpul etapei de producţie şi 
care pot avea benefi cii limitate sau inexistente ca urmare a reciclării din etapa 
scoaterii din uz a vehiculului (vezi Figura 1).

reciclarea şi reutilizarea. Acesta permite 
producătorilor şi furnizorilor de materiale să 
evalueze cu acurateţe impactul potenţial 
asupra mediului înconjurător pentru 
materiale sau produse pe durata ciclului de 
viaţă al acestora. 

Utilizarea LCA pentru cuantifi carea 
emisiilor de la vehicule arată că oţelurile şi 
mai ales oţelurile avansate cu rezistenţă 
superioară (AHSS), au potenţialul de a 
reduce semnifi cativ emisiile de gaze cu 
efect de seră (GES) pe durata ciclului de 
viaţă. Dezvoltarea AHSS şi a tehnologiilor 
precum semifabricatele sudate cu laser 
(LWB) asigură ca oţelul potrivit să fi e la 
locul potrivit. Aceasta permite 
producătorilor să realizeze reduceri 
semnifi cative ale greutăţii.

În comparaţie cu oţelul, materialele 
precum cele plastice, armate cu fi bre de 
carbon (CFRP) au niveluri foarte mari de 

Care este impactul real al
vehiculului dumneavoastră
asupra mediului?

Pentru a permite producătorilor auto să determine impactul asupra mediului 
înconjurător pentru materialele alese, WorldAutoSteel a publicat un model de 
comparaţie a materialelor. Dezvoltat de Roland Geyer de la Universitatea din California 
Santa Barbara (UCSB), modelul a fost revizuit de experţi independenţi (inclusiv 
specialişti în domeniul aluminiului) pentru a se asigura că îndeplineşte cerinţele 
standardelor ISO 14040:44. Modelul se poate descărca gratuit de pe website-ul 
WorldAutoSteel (www.worldautosteel.org).

Model disponibil de comparaţie a materialelor
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Legislaţia actuală din
Uniunea Europeană privind 
mediul

În regulamentul CE 443/2009, Comisia 
Europeană (CE) stabileşte standarde de 
performanţă privind emisiile pentru 
emisiile de gaze de eşapament de la 
vehicule pentru pasageri.
Standardele de performanţă specifi că:
• Până în 2012, valoarea medie a 

emisiilor de CO2 ale parcului de 
vehicule trebuie să fi e 130 g/km. Cel 
puţin 65% dintre autoturismele noi 
înmatriculate trebuie să se conformeze 
acestui standard de performanţă.

• Până în 2015, 100% din autoturismele 
noi înmatriculate trebuie să se 
conformeze standardului de 
performanţă.

• Din 2012, producătorii auto se vor 
confrunta cu penalităţi pentru emisii 
excesive de CO2.

• Până în 2020, ţinta este de 95 g de 
CO2/km.

În 2011, valoarea medie a emisiilor de la 
vehiculele noi de pasageri a fost de 136 g 
de CO2/km. (Sursa: JATO Dynamics)

Directiva privind vehiculele scoase din 
uz (ELV) (2000/53/CE) stipulează că 
până în 2015, 85% din materialele 
dintr-un vehicul trebuie refolosite sau 
reciclate. Proprietăţile de reciclare ale 
oţelului uşurează sarcina producătorilor 
auto de a se conforma cu Directiva ELV, 
reducând în acelaşi timp impactul 
vehiculului asupra mediului înconjurător în 
timpul etapei de exploatare. 

AHSS este un substitut excelent pentru 
oţelul tradiţional, întrucât reduce impactul 
vehiculelor asupra mediului înconjurător în 
timpul etapelor de producţie şi de 
exploatare din ciclul de viaţă. De 
asemenea, proprietăţile sale de reciclare îl 
fac un material ideal, care se conformează 
cu Directiva ELV. 

Producerea materialelor             Exploatarea vehiculului             Eliminarea vehiculului  

Vehicule electrice cu acumulatori

Alimentate cu benzină

Vehicule electrice reîncărcabile

0% 20% 40% 60% 80%

Figura 2: Emisiile LCA pentru diferite tipuri de grupuri motopropulsoare
(mix de energie în Europa)

Figura 3: Emisii în etapa de producţie pentru diferite materiale– kilograme de 
emisii de CO2 echivalent pe kilogram de material (Sursa: www.worldautosteel.org)

CFRP

Magneziu (pidgeon)

Magneziu (electroliză)

Aluminiu

Oţel / AHSS

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

emisii GES în timpul etapei de producţie. De 
exemplu, producerea unei caroserii (BIW) 
din CFRP se va solda cu emisii de 6 ori mai 
mari în timpul etapei de producţie 
comparativ cu cazul în care BIW se fabrică 
din AHSS. Producerea BIW din aluminiu va 
crea acelaşi nivel de emisii care se 
generează la fabricarea a patru BIW din 
AHSS.

Reciclare la scoaterea din uz
Când se ajunge la scoaterea din uz, aproape 
că nu există nicio capacitate de reciclare 
industrială pentru materiale precum CFRP. 
Deşi Asociaţia Europeană a Aluminiului 
revendică o rată de reciclare de aproximativ 
90%, studiile diferite privind procesul de 
distrugere al vehiculelor la scoaterea din uz 
arată că rata de reciclare a aluminiului este 
de fapt între 60 şi 70% în practică.

Oţel reciclabil 100%
Spre deosebire de acestea, oţelul este 
100% reciclabil. Întrucât majoritatea 
oţelurilor sunt magnetice, este foarte uşor 
să se extragă din haldele cu deşeuri, 
asigurându–se o recuperare şi o reciclare a 

oţelului de aproximativ 96%. Oţelul nu îşi 
pierde caracteristicile în timpul reciclării. 
Potrivit asociaţiei Worldsteel
(www.worldsteel.org), fi ecare tonă de oţel 
reciclat reduce în medie:
• 1,5 tone de emisii CO2 echivalent
• 1,4 tone de minereu de fi er
• 13 gigajouli de energie primară

De asemenea, proprietăţile de reciclare 
ale oţelului îl fac un material excelent care 
se conformează Directivei Comisiei 
Europene privind vehiculele scoase din uz 
(ELV) (vezi textul din casetă). De fapt, 
oţelul utilizat în prezent pe întreg 
mapamondul oferă un stoc sustenabil de 
material, pe care generaţiile următoare îl 
vor putea refolosi sau recicla cu impact 
limitat asupra mediului înconjurător.

Pentru reducerea emisiilor în sectorul 
auto este necesară o imagine de ansamblu 
a emisiilor produse pe parcursul tuturor 
etapelor de viaţă ale materialului. Numai 
printr-o LCA efectuată cu acurateţe pot 
deveni clare benefi ciile adevărate ale 
oţelului asupra mediului înconjurător.

 ■

Figura 4: Comparaţie între oţel şi 
aluminiu în etapele de producţie şi 
reciclare – kilograme de emisii de
CO2 echivalent pe kilogram de material 
(Sursa: www.worldautosteel.org)

Producţie                      Reciclare

16
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Oţel            Aluminiu

Figura 1: Evaluarea celor trei etape ale unui ciclu de viaţă complet

Etapa de producţie
Extragere, pregătire,

producţie

Etapa de exploatare
Producerea şi consumul de 

combustibil

Etapa de scoatere din uz
Reciclare, eliminare
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„În pofi da grosimii lor reduse, oţelurile cu 
rezistenţă superioară oferă aceeaşi 
performanţă sau o performanţă mai bună 
în cadrul vehiculelor decât oţelurile 
convenţionale în ceea ce priveşte 
comportarea lor mecanică,” explică Greg 
Ludkovsky, Şeful Global Research and 
Development la ArcelorMittal. „Oţelurile 
HSS şi UHSS contribuie la reduceri 
semnifi cative ale greutăţii la vehicule, fără 
să sacrifi ce cerinţele cu privire la siguranţă. 
În majoritatea cazurilor, acestea contribuie 
şi la o performanţă îmbunătăţită la 
coliziune. Mai mult decât atât, reducerea de 
greutate este asociată unui cost neutru la 
producătorii de automobile.”

ArcelorMittal furnizează fi rmei Volkswagen oţeluri 
inovatoare pentru noul Golf VII, maşina anului 2013

Obiectivul de a reduce greutatea 
caroseriei automobilului a jucat un rol uriaş 
în dezvoltarea noului Volkswagen Golf VII. 
Faptul că s-a atins acest obiectiv se 
datorează în principal utilizării a multor 
oţeluri cu rezistenţă extrem de ridicată de 
către fi rma cu sediul în Wolfsburg.

Greutate mai mică şi siguranţă 
îmbunătăţită
„Utilizarea de către Volkswagen a oţelurilor 
avansate este un exemplu excelent al 
modului în care acest material revoluţionar 
poate ajuta constructorii auto să propulseze 
în viitor, realizând vehicule cu greutate 
redusă, care prezintă siguranţă în trafi c,” 

Automobilele devin din ce în ce mai uşoare, iar oţelul joacă un rol esenţial în 
această transformare. La Volkswagen sunt utilizate cele mai recente oţeluri cu 
rezistenţă superioară (HSS) şi oţeluri cu rezistenţă extrem de ridicată (UHSS) în 
producţia noilor modele ale grupului, pentru a se realiza reduceri semnifi cative de 
greutate.

afi rmă Cees ten Broek, Director 
WorldAutoSteel Association.

În calitate de furnizor de prim rang de 
oţeluri pe plan mondial în industria 
automobilelor, ArcelorMittal a realizat 
majoritatea cercetărilor în domeniul 
oţelurilor avansate. ArcelorMittal 
colaborează cu producătorii de automobile 
precum Volkswagen pentru a optimiza 
materialul în procesul de producţie al 
vehiculului. 

Transformând producţia
automobilului viitorului – astăzi
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Golf VII câştigă premiul 
Maşina anului la Geneva

Noului Golf VII de la Volkswagen i s-a 
decernat premiul Maşina anului 2013 la 
cea de-a 83-a ediţie a Salonului Auto de 
la Geneva. Maşina uşoară, construită din 
oţel, s-a situat cu mult înaintea altor 
şapte fi naliste. În anunţul de la Geneva, 
Hakan Matson, Preşedintele juriului, a 
declarat: „Este o maşină modernă, cu un 
nivel ridicat de calitate şi siguranţă, o 
gamă largă de trenuri propulsoare, cât şi 
o performanţă remarcabilă în şofat.”

În calitate de furnizor de oţel pentru 
Golf VII, ArcelorMittal doreşte să felicite 
Volkswagen şi echipa acestuia pentru 
această realizare impresionantă.

Producătorii inteligenţi de automobile precum Volkswagen profi tă de soluţiile noi pe 
bază de oţel HSS şi UHSS. Nu există aproape niciun impact asupra cheltuielilor cu 
materialele, întrucât este necesar mai puţin oţel pentru atingerea aceluiaşi nivel de 
performanţă. Dezvoltat de ArcelorMittal, oţelul foarte avansat UHSS Usibor® 1500P 
este un astfel de exemplu. 

Multe dintre aceste oţeluri avansate au fost utilizate în S-in motion – un catalog 
ArcelorMittal de soluţii optimizate pe bază de oţel, care se pot implementa în producţia 
de vehicule din prezent. 

Informaţii suplimentare: www.arcelormittal.com/automotive

de combustibil. „În prezent, HSS sunt cele 
mai rentabile materiale,” afi rmă Greg 
Ludkovsky. „Încă îmbunătăţim şi împingem 
la extrem valorile caracteristicilor lor 
mecanice. La ArcelorMittal lucrăm la 
generaţiile următoare de oţeluri 
revoluţionare, care au potenţialul de a oferi 
reduceri suplimentare uriaşe ale greutăţii.”

Superioritatea oţelului în evaluarea 
ciclului de viaţă
În comparaţie cu oţelul, alte materiale 
generează în mod caracteristic emisii mai 
ridicate pe durata ciclului lor de viaţă. Oţelul 
este superior altor materiale, mai ales în 
etapa de producţie şi cea de reciclare din 
cadrul ciclului său de viaţă.

Aşa cum demonstrează evaluările ciclului 
de viaţă, oţelul este un material cu adevărat 
durabil, deoarece poate fi  reciclat 
încontinuu fără să-şi piardă caracteristicile 
sale recunoscute. De asemenea, produce 
emisii de CO2, considerabil mai reduse în 
procesul de reciclare. La scoaterea din uz a 
vehiculului, oţelul din care se compune 
acesta poate fi  complet reciclat, fără a fi  în 
detrimentul caracteristicilor mecanice ale 

Acum se pot implementa soluţii pe bază de oţel cu greutate 
redusǎ şi rentabile!

oţelului. (Vezi pagina 8 pentru informaţii 
suplimentare cu privire la benefi ciile ciclului 
de viaţă al oţelului.) 

Asistenţă din partea furnizorului de 
material
Este vital pentru companii precum 
Volkswagen să lucreze cu un producător de 
oţel precum ArcelorMittal. În plus faţă de 
reţeaua noastră globală extinsă de echipe 
specializate, ArcelorMittal are ingineri 
rezidenţi la Volkswagen, care contribuie la 
soluţii şi oferă îndrumări. Această abordare 
facilitează atât o colaborare zilnică la 
produsele curente, cât şi pregătiri pentru 
viitor.

„Toate avantajele realizate de producătorii 
de automobile precum Volkswagen se 
concretizează nu numai în caracteristicile 
de rezistenţă ridicată ale oţelurilor noastre, 
dar şi în capacitatea noastră de a propune 
soluţii pe bază de oţel adaptate cerinţelor 
clientului,” explică Philippe Aubron, Chief 
Marketing Offi cer la ArcelorMittal 
Automotive Europe. „Acesta este modul în 
care noi transformăm automobilul viitorului 
astăzi.”

 ■

În calitate de furnizor de prim 
rang de oţeluri pe plan 
mondial în industria 
automobilelor, ArcelorMittal a 
realizat majoritatea cercetărilor 
în domeniul oţelurilor avansate. 

De asemenea, ArcelorMittal a participat 
la dezvoltarea multor soluţii în industria 
auto. Materialele cu grosimi mai mari se 
utilizează numai acolo unde sunt absolut 
necesare. Soluţiile care utilizează 
semifabricate sudate cu laser, ambutisate la 
cald sunt deosebit de efi ciente în această 
privinţă.

Un material durabil
Scăderea greutăţii în vederea reducerii 
consumului de combustibil şi a emisiilor de 
CO2 reprezintă un obiectiv foarte 
important. Totuşi, acest deziderat nu se 
poate realiza cu orice preţ, întrucât 
consumatorii solicită vehicule accesibile. 
Fără îndoială, din punct de vedere al 
preţului, oţelul este cel mai competitiv 
material disponibil. Oferă cel mai bun 
compromis în ceea ce priveşte costurile, 
uşurinţa construcţiei, reducerea greutăţii şi 
amprenta ecologică.

O parte din reducerea greutǎţii la 
modelele noi Volkswagen s-a realizat prin 
utilizarea de oţeluri care fac în mod 
simultan vehiculele mai sigure şi mai 
efi ciente din punct de vedere al consumului 
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Vânt din pupa!
ArcelorMittal Galaţi şi Damen colaborează la 
construcţia unei noi clase de nave pentru fl ota 
olandeză

Când Karel Doorman va fi  dată în folosinţă în 2015, va fi  cea mai mare navă din 
Marina Regală olandeză. O navă de logistică şi de asistenţă, Karel Doorman este 
una dintre primele nave de acest tip din lume. Construcţia unei nave atât de mari şi 
de complexe este o provocare atât pentru şantierul naval, cât şi pentru furnizorul 
de oţel. Însă, colaborarea strânsă dintre Şantierul Naval Damen din Galaţi şi 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe va asigura ca nava Karel Doorman să fi e livrată la 
timp şi fără depăşirea bugetului!

Deplasarea provei pe 
poziţie (Prin amabilitatea: 

Damen Shipyard Galaţi)
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În ultimii cinci ani, constructorii navali 
europeni s-au confruntat cu vremuri 
provocatoare, întrucât industria navală 
trece printr-un ciclu economic difi cil. 
Recesiunea economică mondială a redus 
dramatic volumul de mărfuri transportate 
pe mare şi, prin urmare, cererea de nave noi 
a scăzut. Extinderea de capacităţi şi forţa 
de muncă ieftină din Asia a determinat 
deplasarea activităţii de construcţii navale 
spre est, în ţări precum China şi Coreea. 
Această combinaţie de factori a avut ca 
rezultat subutilizarea sau închiderea multor 
şantiere navale din Europa.

Reducerea riscurilor privind costurile
Cu şantiere navale în Olanda şi România, 
Damen a luat decizia să se specializeze în 
nave tehnice înainte ca cea mai puternică 
recesiune economică să lovească în 2008. 
Prin concentrarea pe construcţia de nave 
precum remorchere, ambarcaţiuni destinate 
efectuării de lucrări, nave maritime, nave 
care deservesc platformele petroliere şi 
nave de transport, Damen şi-a croit o nişă 
pe o piaţă difi cilă şi aglomerată. În prezent, 
cei 6700 de angajaţi ai companiei produc 
aproximativ 150 de nave pe an.

În Galaţi (România), furnizorul preferat 
de oţel al companiei Damen este 
ArcelorMittal Galaţi – amplasat la numai
15 km de şantierul naval. Cele două 
companii au un istoric îndelungat, lucrând 
împreună în trecut la nave precum 
cargoboturi, petroliere şi nave militare.

La momentul în care a fost semnat 
contractul de furnizare de oţel pentru Karel 
Doorman, costul reprezenta o problemă 
majoră pentru constructorul de nave. 
Damen nu a dorit să speculeze variaţiile 
preţurilor pe perioada celor doi ani cât ar fi  
durat construcţia navei. „Damen nu doreşte 
să profi te de pe urma fl uctuaţiilor preţului 
oţelului,” explică Marius Simion, Director de 
Achiziţii şi Logistică. „Dorim doar să 
menţinem locurile de muncă ale oamenilor.”

Pentru a se asigura că nu apar surprize, 
ArcelorMittal a fost de acord cu un sistem 
transparent de stabilire a preţurilor, bazat 
pe un indice public neutru. Acesta a redus 
riscul pentru Damen şi i-a permis să fi e 

complet transparent cu clientul său şi cu 
ArcelorMittal.

Program de livrări fl exibil
Contractul a specifi cat şi cantităţile de tablă 
groasă din oţel cu rezistenţă ridicată (HSS) 
EH-36 care urmau să se livreze trimestrial. 
În mod caracteristic, la navele de această 
mărime, proiectul fi nal şi tehnologia 
construcţiei se desfăşoară continuu pe 
măsură ce nava se construieşte efectiv. 
Contractul i-a permis companiei Damen să 
ajusteze cu precizie comenzile pe măsură 
ce se efectuau schimbările impuse de 
tehnologia construcţiei.

Pentru ArcelorMittal, această abordare a 
funcţionat bine, întrucât a ajutat la 
îmbunătăţirea proceselor interne precum 
programarea producţiei. „Faptul că am avut 
un astfel de contract şi o bună programare 
ne-a ajutat să evităm întârzierile,” afi rmă 
Marius Simion.

Oriunde este posibil, ArcelorMittal 
livrează tablă groasă pentru construcţii 
navale pe vagoane de cale ferată. Astfel se 
reduce numărul de curse necesare cu 
camionul şi este calea cea mai rapidă de a 
se obţine volumul potrivit de oţel la locul 
potrivit şi la momentul potrivit. În cazul 
Karel Doorman, tabla groasă a fost livrată în 
stare laminată şi a fost apoi sablată cu alice 
la şantierul naval.

În vara anului 2013 nava Karel Doorman 
va fi  remorcată din Galaţi în unitatea Damen 
din Vlissingen (Olanda), unde se va fi naliza 
echiparea completă. În 2014, nava şi 
sistemele acesteia vor fi  supuse testului 
fi nal de acceptare înainte de a intra în 
exploatare în Marina Regală olandeză în 
2015. „Clientul este foarte mulţumit de 
calitatea navei la zi,” adaugă Marius Simion.

Proiectul cu Damen este doar un 
exemplu al modului în care ArcelorMittal 
Galaţi se ridică la nivelul provocărilor cu 
privire la calitatea ridicată şi serviciile pe o 
piaţă foarte competitivă cum este cea a 
construcţiilor navale. 

Pe măsură ce Karel Doorman se apropie 
de fi nal, atenţia se îndreaptă către noi nave 
– iar Damen are o mulţime pe planşa de 
desen. „Avem un istoric îndelungat cu 

Oţelul cu rezistenţă ridicată 
face ca navele să fi e uşoare, 
dar robuste

Marca de oţel cu rezistenţă ridicată EH-36 
a fost aleasă pentru corpul navei Karel 
Doorman. O marcă diferită de cele de uz 
general, EH-36 îşi păstrează 
caracteristicile chiar şi la temperaturi 
scăzute de până la -30°C. Aceasta 
înseamnă că nava poate naviga aproape în 
orice colţ al lumii.

Specifi caţia Damen a inclus tablă groasă 
lată de trei metri pentru a se reduce 
numărul de suduri necesare. De asemenea, 
tabla mai lată îmbunătăţeşte linia navei, 
reducând numărul de cordoane de sudură 
vizibile în secţiunea lată de mijloc. „Pentru 
nave mari, cu cât este mai mare tabla, cu 
atât este mai bine,” afi rmă Marius Simion.

Oriunde este posibil, ArcelorMittal livrează tablă 
groasă pentru construcţii navale pe vagoane de 
cale ferată.

Karel Doorman în construcţie la Galaţi 
(Prin amabilitatea: Damen Shipyard Galaţi)

Specifi caţiile navei JSS Karel Doorman

Dimensiuni: Lungime 204,7 m, lăţime 30,4 m, înălţime 7,8 m

Viteză: 18 noduri

Echipaj:  Până la 175 + 125 personal non-maritim precum echipaje de elicopter şi echipe 
medicale

Punte de decolare:   2500 m2 şi hangar de 1060 m2 pentru şase elicoptere cu pale de elice pliante.

Facilităţi medicale: Spital care cuprinde două săli de operaţie, secţie de terapie intensivă, laborator de 
radiologie, săli de tratament şi infi rmerie de navă.

Capacităţi de Macara de 40 de tone, lift de 40 de tone, rampă pentru containere cu rotile şi utilaj
încărcare: greu pe roţi (Ro-Ro).

ArcelorMittal şi o bună colaborare la acest 
proiect, suntem foarte mulţumiţi de modul 
în care s-a desfăşurat,” afi rmă Marius 
Simion. „Intenţionăm să extindem această 
colaborare la proiecte noi.”

 ■
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Xcellook® a fost dezvoltat special pentru 
aplicaţii interioare, unde aspectul estetic 
este important. Este perfect pentru a fi  
utilizat la aplicaţii în decoraţiuni interioare 
sau ca fi nisaj exterior la aparate 
electrocasnice precum echipamente 
electronice, frigidere şi maşini de spălat.

Cu xcellook®, obţineţi aspectul estetic al 
oţelului inoxidabil, însă plătiţi numai pentru 
nivelul rezistenţei la coroziune de care aveţi 
nevoie. Xcellook® se poate utiliza în aproape 
orice aplicaţie de interior, la care rezistenţa 
foarte mare la coroziune a oţelului inoxidabil 
nu este necesară.

Şase fi nisaje diferite disponibile
Oferta xcellook® include o gamă de fi nisaje 
care refl ectă aspectele diferite ale oţelului 
inoxidabil. Sunt disponibile nuanţe deschise 
şi închise, iar fi nisajul de suprafaţă variază 
de la foarte fi n la rugos.

xcellook®

Aspectul distins al vieţii cotidiene! 

Gândiţi-vă la interioarele şi aparatele moderne şi probabil vă veţi gândi la oţelul 
inoxidabil. Acum există o alternativă! Noul xcellook® de la ArcelorMittal oferă 
acelaşi aspect estetic şi fi nisaj elegant – dar la un cost mult mai scăzut. În plus, 
acest oţel electrogalvanizat cu aspect periat este rezistent la amprente, uşor 
de curăţat şi rezistă la zgârieturi şi pete.

Rough ferritic

Fine ferritic

Very fi ne
ferritic

Rough clear

Light Platinium

Dark Platinium

Xcellook® este disponibil în şase fi nisaje diferite 
pentru a satisface orice aplicaţie de interior. 
(Imaginile sunt numai orientative.)

xcellook® în acţiune!

Electrocasnice: frigidere, aragazuri, 
maşini de spălat vase, cafetiere, maşini 
de spălat, echipament hi-fi  etc.

Arhitectură: pereţi, ascensoare, 
tavane, iluminat etc.

Timp liber: terminale de aeroport, săli 
de gări etc.
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Principalele caracteristici ale xcellook®

Suportul metalic: Oţel electrogalvanizat cu aspect periat (ZE 75/75)

Rezistenţă la zgâriere Clemen: 1 - 2 kg

Rezistenţă la şoc: 18 J (foarte bună)

Aderenţă a acoperirii (îndoire în T): ≤ 0,5 T

Rezistenţă la fi surare la îndoire (îndoire în T): ≤ 0,5 T

Rezistenţă la coroziune (test de coroziune în  240 ore
ceaţă salină):

Rezistenţă la condensare: 500 ore (EN 13523-26)

Clasă de rezistenţă la foc: A1 (EN 13501-1)

Rezistenţă la acizi şi baze: Bună

Rezistenţă la pete: Foarte bună

Rezistenţă la solvenţi cetonici: Foarte bună (> 100 frecări duble în încercarea MEK)

Xcellook®, soluţia rentabilă 
pentru aspect de oţel inoxidabil 
în aplicaţiile estetice. 

Parte din familia xcelcoat®!

Xcellook® este numai unul dintre cele trei 
produse disponibile în familia de oţeluri 
estetice xcelcoat® de la ArcelorMittal. 
Familia mai include:
• xceldesign®, oţelul designerului! 

Texturarea cu fascicul de electroni 
(EBT) este utilizată pentru a imprima un 
model sau o imagine pe suprafaţa 
oţelului.

• xcelcolour®, un aspect metalizat de 
bronz sau antracit. Xcelcolour® se 
caracterizează printr-o textură a 
suprafeţei perfect uniformă şi un strat 
transparent de acoperire organică.
Ambele produse se potrivesc perfect la 

aplicaţii interioare decorative şi 
funcţionale.
Informaţii suplimentare: 
www.arcelormittal.com/industry/xcellook

Ofertă dimensională 

 Grosime Lăţime minimă Lăţime maximă

 0,4  – 1,5 mm 600 mm 1500 mm

Vă rugăm să contactaţi reprezentantul local ArcelorMittal pentru cerinţe specifi ce.

Tehnologia de electrogalvanizare este 
utilizată pentru crearea xcellook®. După 
periere, se aplică un strat de acoperire 
transparent, durabil şi nepoluant. Acest 
fi nisaj de înaltă calitate seamănă foarte 
mult cu aspectul neted al oţelului inoxidabil, 
perfect pentru aplicaţiile interioare cum 
sunt pereţii despărţitori şi ascensoarele, 
unde oţelul este privit de aproape.

Pentru producătorii de aparate 
electrocasnice, xcellook® satisface cererea 
consumatorilor privind rezistenţa la 
amprente şi zgârieturi. Fiind un oţel carbon, 
xcellook® este şi magnetic. Acest fapt 
permite consumatorilor folosirea frigiderului 
drept panou pentru magneţi – făcând 
xcellook® o alternativă populară comparativ 
cu oţelurile inoxidabile austenitice fără 
proprietăţi magnetice.

Xcellook® a fost proiectat pentru 
procesele de profi lare şi ambutisare adâncă. 
Se poate asambla prin utilizarea de 
procedee de îmbinare, precum îmbinarea cu 
cleme, nituirea sau îmbinarea cu adezivi.

Ecologic
Xcellook® face parte din noua gamă Nature 
de produse din oţel cu acoperire organică 

Avantaje

• Calitate estetică excelentă
• Rezistenţă la amprente
• Uşor de curăţat
• Rezistenţă bună la zgârieturi şi pete
• O alternativă mai ieftină la oţelul 

inoxidabil
• MagneticSolicitaţi o mostră de xcellook®

Întrucât xcellook® este un produs estetic, este important să vă convingeţi de fi nisaj. 
Account managerul local ArcelorMittal vă poate oferi mostre reprezentative.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la caracteristicile tehnice ale xcellook® şi 
garanţiile noastre de durabilitate, vă rugăm să accesaţi
www.arcelormittal.com/industry/xcellook

de la ArcelorMittal. Tratamentele 
suprafeţei, grundurile şi straturile fi nale de 
vopsea utilizate în gama Nature nu conţin 
crom hexavalent şi metale grele, substanţe 
nocive pentru mediul înconjurător. De 
asemenea, xcellook® este în conformitate 
cu directiva Uniunii Europene cu privire la 
restricţionarea şi utilizarea anumitor 
substanţe periculoase (RoHS) în 
echipamentele electrice şi electronice.

Deşi xcellook® a fost proiectat pentru 
aplicaţii interioare, ArcelorMittal testează în 
prezent o nouă alternativă de oţel 
inoxidabil, care va fi  durabilă pentru utilizare 
în exterior. Noul produs ar trebui să fi e gata 
spre sfârşitul anului 2014.

 ■
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În mod tradiţional, Germania şi Italia au fost 
ţările principale producătoare de aparate 
electrocasnice în Uniunea Europeană (UE). 
În prezent, această poziţie este deţinută de 
Polonia, împreună cu ţările vecine Republica 
Cehă, Ungaria şi Slovacia, toate câştigând 
cotă de piaţă.

Producătorii consacraţi din Europa au 
fost primii care şi-au mutat producţia în 
ECE, iar acum acestora li se alătură 
producătorii asiatici. Aproape toţi 
producătorii importanţi de aparate 
electrocasnice sunt reprezentaţi în regiune.

Competitivi la calitate şi cost
Întrucât piaţa este foarte competitivă, 
fi ecare producător aşteaptă niveluri 
superioare de servicii şi fl exibilitate din 
partea furnizorilor de oţel. De asemenea, 
aceştia solicită oţeluri de calitate şi 
inovatoare la preţuri competitive.

Aceste cerinţe se potrivesc perfect cu 
fi losofi a ArcelorMittal privind crearea de 
valoare pentru clienţii noştri. De câţiva ani, 
ArcelorMittal FCE investeşte în unităţile 
noastre din ţările ECE şi în laminoare 
precum cel din Eisenhüttenstadt 
(Germania), care este situat la graniţa cu 
Polonia (vezi harta). De asemenea, 
ArcelorMittal a utilizat experienţa vest-
europeană îndelungată în unităţile noastre 
din ECE, dezvoltând competenţe şi 
aptitudini locale.

Lanţ de livrări optimizat
De asemenea, am optimizat lanţul de livrări 
pentru clienţii noştri din Europa de Est. Prin 
elaborarea oţelurilor de care aceştia au 
nevoie pe plan local, putem să le livrăm mai 
repede şi mai efi cient. Astfel se atenuează 

Cu un pas mai aproape de est
ArcelorMittal îşi consolidează competenţele şi 
capacitatea de a sprijini producătorii de aparate 
electrocasnice din Europa de Est

În ultimul deceniu, regiunea Europei Centrale şi de Est (ECE) a fost martora unui 
afl ux de producători. Unul dintre sectoarele majore infl uenţate de această 
schimbare este cel al aparatelor electrocasnice. Cu zece ani în urmă, regiunea ECE 
a fabricat mai puţin de un sfert din aparatele electrocasnice comercializate în 
Uniunea Europeană. În prezent, această cifră a atins aproape jumătate şi continuă 
să crească cu rapiditate. În calitate de furnizor important de oţeluri către piaţa 
aparatelor electrocasnice, ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) a răspuns 
acestei schimbări prin dezvoltarea de produse şi competenţe de care regiunea are 
nevoie la nivel local.

emisiile de CO2 şi se reduc atât cheltuielile 
de transport, cât şi posibilităţile de a 
înregistra întârzieri. Acest aspect ajută la 
realizarea modelului de livrări exact la timp 
(just-in-time), pe care producătorii de 
aparate electrocasnice se bazează. 

Prin creşterea diversităţii gamei de oţeluri 
disponibile în Europa de Est se măreşte 
disponibilitatea combinatelor din Europa de 
Vest pentru a deservi mai bine proprii clienţi 
de electrocasnice de pe plan local.

De asemenea, oferă capacitate 
suplimentară şi de rezervă pentru a 
satisface cererea neprevăzută.

„LG se aprovizionează cu o vastă gamă 
de oţeluri de la ArcelorMittal,” afi rmă 
Aleksander Stachowiak, Procurement Team 
Leader pentru LG Electronics. „Grosimile 
sunt cuprinse între 0,3 şi 3,2 mm şi fi ecare 
marcă de oţel are diferite specifi caţii şi 
aspecte. Suntem foarte satisfăcuţi de 
calitate. Subcontractorii noştri sunt, de 
asemenea, mulţumiţi de caracteristicile 
mecanice ale oţelului când ambutisează 
repere pentru produsele LG.”

ArcelorMittal FCE se întâlneşte în mod 
regulat cu clienţii producători de aparate 
electrocasnice pentru a le comunica 
informaţii cu privire la produsele noastre noi 
şi pe cale de apariţie, şi a le împărtăşi 
rezultatele propriilor cercetări. „Împreună 
cu capabilităţile de volum şi preţurile 
competitive, împărtăşirea cunoştinţelor 

Uzine siderurgice
∇ Eisenhüttenstadt
∇ Cracovia
∇ Swietochlowice

Centre de Servicii Siderurgice
❑ AMAP
❑ AMDS Bytom
❑ AMDS Cracovia

Uzinele siderurgice ArcelorMittal FCE care deservesc Europa de Est sunt situate în 
mod convenabil lângă majoritatea producătorilor de aparate electrocasnice 
amplasaţi în regiune.

❑

❑

POLONIAGERMANIA

SLOVACIA

UNGARIA

REPUBLICA 
CEHĂ 

Eisenhüttenstadt

AMAP

Bytom❑

Swietochlowice

AMDS 

•Poprad

•Cracovia

•Wroclaw

•Lodz

•Wronki

Wronki (PL)
Amica, Samsung
Lodz (PL)
BSH, Indesit
Wroclaw (PL)
Electrolux, Fagor, LG, Whirlpool
Zona Cracoviei (PL)
Electrolux, Indesit
Olomouc (CZ)
Mora Moravia (Gorenje)
Poprad (SK)
Embracao, Whirlpool
Jászberény &
Nyiregyhaza (HU)
Electrolux
Satu Mare (RO)
Electrolux

•Olomouc

Jászberény• 
•Nyiregyhaza

• Satu Mare

ROMÂNIA 
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Cabina de inspecţie a liniei de acoperiri organice din Eisenhüttenstadt asigură calitatea suprafeţei la 
niveluri de referinţă europene pentru aparatele electrocasnice.

Fiind foarte aproape de graniţa cu Polonia, uzina ArcelorMittal FCE din Eisenhüttenstadt 
(Germania) a devenit furnizor de prim rang de oţeluri în Europa de Est. De asemenea, 
iniţiativele recente au consacrat Eisenhüttenstadt drept Centru de Excelenţă pentru 
aplicaţii în aparate electrocasnice. Îmbunătăţirile au inclus:
• Modernizarea liniei de acoperire organică în vederea asigurării calităţii suprafeţei la 

niveluri de referinţă europene pentru aparatele electrocasnice (fi nalizată în august 
2012). 

• Proiecte de îmbunătăţire a calităţii pentru crearea de oţeluri destinate aparatelor 
electrocasnice, cu grosimi mici şi caracteristici de suprafaţă mai bune.

• Modernizarea liniei de tăiere longitudinală şi de tăiere la lungime pentru oţelurile cu 
acoperire organică – sunt posibile lungimi de până la 4,6 m.
Îmbunătăţiri suplimentare sunt în desfăşurare pentru extinderea capabilităţilor la 

Eisenhüttenstadt şi îmbunătăţirea serviciilor noastre către clienţii din regiune.

Gama completă de oţeluri şi 
acoperiri pentru
electrocasnice

Datorită eforturilor noastre de cercetare-
dezvoltare, ArcelorMittal FCE poate să 
ofere producătorilor de aparate 
electrocasnice atât din Europa de Est, cât şi 
de Vest, o gamă completă de oţeluri care 
să satisfacă cerinţele acestora.
Oferta noastră cuprinde:
• Oţeluri laminate la rece şi tratate termic, 

adecvate pentru ambutisare şi emailare. 
Sunt puse la dispoziţie mărci cu 
caracteristici mecanice garantate şi 
oţeluri slab aliate cu rezistenţă mecanică 
mare (HSLA).

• Mărci apte pentru zincare prin imersie la 
cald, inclusiv oţeluri moi, pentru 
construcţii de maşini şi cu rezistenţă 
superioară. Stratul de acoperire fără 
crom VI, Easyfi lm® E, de la ArcelorMittal 
poate fi  aplicat acestor oţeluri.

• Produse cu acoperiri organice precum 
Estetic® Wet şi Estetic® Cold au intrat 
acum în etapa de aprobare de către 
clienţii noştri.

• Mărci noi cu grosimi mici (< 0,4 mm) 
adecvate pentru tratament termic după 
laminare la rece şi zincare prin imersie la 
cald sunt în curs de dezvoltare.
De asemenea, ArcelorMittal FCE 

colaborează cu producătorii de aparate 
electrocasnice la experimente privind noua 
noastră acoperire metalică inovatoare, 
Magnelis®. Magnelis® asigură o protecţie 
optimă a suprafeţelor împotriva uzurii pe 
termen lung şi chiar îşi poate autoremedia 
marginile debitate. Având o compoziţie 
specifi că, brevetată, Magnelis® reprezintă o 
alternativă rentabilă la procesul de post-
galvanizare a componentelor de aparate 
electrocasnice, cum sunt balamalele.

Majoritatea aparatelor utilizează şi mărci 
de oţel comerciale standard pe care le 
produce ArcelorMittal FCE. În ultimii trei 
ani, livrările de astfel de mărci de oţeluri de 
la uzinele noastre din Polonia aproape că 
s-au triplat de la an la an pentru a satisface 
cererea locală.

Informaţii suplimentare:
www.arcelormittal.com/industry/appliances

Producătorii de aparate electrocasnice se 
bucură deja de benefi ciile strategiei 
ArcelorMittal FCE de creştere a 
competenţei şi producţiei în Est. De 
asemenea, aceştia sunt susţinuţi de echipa 
Globală de Cercetare şi Dezvoltare şi de 

reţeaua noastră de centre pentru servicii 
siderurgice (CSS). Cu investiţii viitoare deja 
planifi cate şi produse noi pe cale de lansare, 
cu siguranţă va fi  un parteneriat fructuos şi 
îndelungat.

 ■

Eisenhüttenstadt devine centru de excelenţă pentru aparate 
electrocasnice

tehnice este unul dintre cele mai valoroase 
aspecte ale colaborării cu furnizorii precum 
ArcelorMittal,” afi rmă Jesus A. Romeo, 
Corporate Purchaser pentru BSH. „Ajută la 
crearea unei legături puternice şi pe termen 
lung dintre client şi furnizor.”
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Motocicliştii sunt mai predispuşi să fi e 
implicaţi într-o coliziune cu un parapet 
rutier la întoarceri pe loc şi curbe, unde apar 
acceleraţia şi deceleraţia, iar stabilitatea 
poate fi  compromisă. Conducătorii de 
motocicletă derapează în mod caracteristic 
în parapet şi se pot lovi de acesta cu orice 
parte a corpului.

Deformarea este critică pentru 
siguranţa motociclistului
Pentru reducerea la minimum a vătămărilor, 
parapetul trebuie să reducă viteza 
motociclistului şi/sau să se deformeze la 
impact pentru a absorbi energie. Deşi 
sistemele de protecţie continuă a 
motocicliştilor oferă cele mai efi ciente 
mijloace de reducere a vitezei unui 
motociclist care derapează, selecţia de 
materiale este un factor critic.

În ceea ce priveşte deformarea, unele 
materiale sunt deosebit de inefi ciente. 

Pǎstrǎm siguranţa
motocicliştilor
Noile indicaţii şi oţelurile cu rezistenţă superioară 
reduc vătămările motocicliştilor pe şosea, însă mai 
sunt încă multe de făcut
În noiembrie 2012, Federaţia Asociaţiilor Europene de Motociclişti (FEMA) a 
publicat o nouă broşură care solicită introducerea unui standard pentru parapeţi 
rutieri, în favoarea siguranţei motocicliştilor. Scopul acestora este de a reduce 
vătămările conducătorilor şi pasagerilor de motocicletă prin înlocuirea sistemelor 
de reţinere existente, care nu impun siguranţă motocicliştilor, cu tipuri noi de 
parapeţi care se deformează la impact. Datorită experienţei noastre îndelungate 
privind sistemele de reţinere rutieră, ArcelorMittal a contribuit activ la pregătirea 
indicaţiilor FEMA şi la demonstrarea performanţelor oţelurilor cu rezistenţă 
superioară care se vor utiliza în noile sisteme de parapeţi rutieri. 

Raportul FEMA menţionează că betonul 
reprezintă un aspect de îngrijorare, întrucât: 
„... nu va absorbi corespunzător energia de 
impact a motociclistului, mai ales în situaţiile 
în care există probabilitatea unui impact 
într-un unghi mare, cum ar fi  la întoarcerea 
pe loc.” 

În 2007, Asociación Mutua Motera 
(membră FEMA din Spania), a întreprins un 
test de coliziune la scară naturală utilizând 
un profi l de parapet din beton „New Jersey”, 
care este considerat, în general, adecvat 
pentru motociclişti. Rezultatele au indicat 
că riscurile de traumatisme craniene erau 
de 1,5 ori mai ridicate decât limita impusă 
de TS 1317-8 (vezi caseta).

Parapeţi rutieri din oţel pe termen lung
Prin comparaţie, parapeţii din oţel cu 
rezistenţă superioară (HSS) proiectaţi 
corespunzător sunt destul de fl exibili pentru 
a absoarbe energia cinetică a motociclistului 
şi a motocicletei, şi totuşi destul de robuşti 
pentru a reţine motociclistul în siguranţă şi 
a-l redirecţiona. De asemenea, aceste 

Figura 1: Exemplu de parapet rutier din oţel, fabricat din două părţi, cu balustradă 
tradiţională la partea superioară şi sub-parapet suplimentar pentru protecţia 
motocicliştilor (imagini prin amabilitatea Volkmann & Rossbach şi PassCo)
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În prezent, nu există un standard la nivel 
european pentru parapeţii rutieri care să 
asigure protecţia motocicliştilor. În 
schimb, se utilizează diferite protocoale 
de testare şi multe ţări au implementat 
propriile strategii.

Pentru a oferi un proiect regional, 
Comitetul European pentru Standardizare 
(CEN) a dezvoltat standardul de încercări 
TS 1317-8. Acesta conţine prevederi 
pentru încercarea parapeţilor rutieri la 
impactul cu un motociclist care derapează 
de-a lungul terenului. TS 1317-8 este 
proiectat să fi e utilizat împreună cu 
standardul existent pentru parapeţi 
rutieri, EN 1317. TS este primul pas către 
armonizarea europeană a standardelor cu 
privire la parapeţi şi a fost deja 
implementat în anumite ţări.

Parlamentul European îşi menţine 
angajamentul de a introduce un standard 
unic în UE. S-a solicitat statelor membre 
să reechipeze porţiunile periculoase de 

Figura 3: Performanţa diferitelor tipuri de SPM dintre aproximativ 25 de produse 
testate (Sursa: FEMA)

Figura 2: Model de protocol de test din 
TS 1317-8, care utilizează un manechin 
în coliziune cu un sistem de protecţie a 
motocicliştilor (SPM)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0Va
lo

ri 
ca

ra
ct

er
is

tic
e 

tr
au

m
at

is
m

el
or

 c
ra

ni
en

e 
(C

TC
)

Tip de SPM

Oţel                         Beton                       Plastic

Depăşirea limitelor

Nivelul II

Nivelul I

Maxim                     Minim  

Informaţii suplimentare:

• www.arcelormittal.com/industry/
safetybarriers

• www.fema-online.eu

Solicitări pentru standard la nivel european

drum cu balustrade de reţinere a moto-
cicliştilor, pentru a-i proteja pe aceşti 
participanţi vulnerabili la trafi cul rutier.

Unele organizaţii de motociclism au 
solicitat îndepărtarea în totalitate a 
parapeţilor pentru îmbunătăţirea siguranţei. 
Totuşi, FEMA atrage atenţia că îndepărtarea 
parapeţilor nu va rezolva problema, întrucât 
alte obstacole, precum copacii sau stâlpii de 
iluminat rămân şi s-ar compromite 
siguranţa rutieră a altor participanţi la trafi c.

Noua broşură FEMA: New Standards for 
Road Restraint Systems for Motorcyclists 
este un instrument important în această 
campanie. Documentul oferă „informaţii 
complete şi exacte cu privire la soluţiile 
disponibile autorităţilor rutiere şi 
operatorilor de infrastructură care doresc 
să modernizeze sistemele de reţinere 
rutieră.” Informaţii suplimentare, inclusiv 
exemple de parapeţi adecvaţi pentru 
siguranţa rutieră se pot găsi la
www.mc-roadsidebarriers.eu.

oţeluri se pot utiliza la parapeţi destinaţi 
reţinerii vehiculelor mai mari, cum sunt 
automobilele şi camioanele. Chiar şi după un 
accident, deteriorarea barierelor din oţel 
este limitată şi vizibilă imediat. Se pot 
înlocui secţiuni rapid acolo unde este 
necesar. De obicei, acest lucru nu este 
posibil la parapeţii fabricaţi din alte 
materiale, la care deteriorarea poate să nu 
fi e detectabilă la prima vedere, iar 
reparaţiile pot fi  costisitoare şi de lungă 
durată.

Unul dintre cele mai simple şi mai 
efi ciente modele de protecţie a 
motocicliştilor pe care FEMA le-a identifi cat 
este parapetul din oţel realizat din două 
părţi (vezi Figura 1). Sistemul oferă o 
balustradă normală la partea superioară, cu 
adăugarea unui sub-parapet lung şi 
continuu de protecţie la partea inferioară. 

Sub-parapetul opreşte motociclistul care 
derapează sub balustradă şi în obstacolele 
de pe partea laterală a şoselei, cum sunt 
copacii sau stâlpii de iluminat. Întrucât este 

lung şi plat, sub-parapetul este şi efi cient în 
reducerea vitezei motociclistului şi previne 
lovirea stâlpilor de parapet de către acesta. 

Parapeţii rutieri fabricaţi din HSS au, de 
obicei, un profi l plat simplu, care ajută la 
reducerea vătămărilor. Prin comparaţie, 
profi lele din oţel de construcţii necesită 
câteva îndoituri pentru rigidizare. Acestea 
prezintă muchii ascuţite, care pot veni în 
contact cu motociclistul în cazul unui 
accident. 

Soluţii rentabile
Parapeţii rutieri din HSS sunt mai rentabili 
decât cei din alte materiale. Profi lul plat al 
acestora limitează operaţiile de fabricaţie, 

reducând astfel la minimum costurile de 
producţie. Utilizate la grosimi sub 1,5 mm, 
balustradele din HSS necesită o cantitate 
mult mai mică de oţel decât parapeţii din 
oţeluri de construcţii, care trebuie să aibă o 
grosime de cel puţin 1,8 mm. De asemenea, 
performanţa de mediu a HSS este 
superioară, întrucât acesta are o greutate 
mai mică, reducându-se astfel emisiile în 
timpul producţiei şi transportului 
balustradelor fi nite la locul de montare.

Atunci când se fabrică din oţel Magnelis® 
cu strat de acoperire cu autoremediere, 
produs de ArcelorMittal, parapeţii din HSS 
oferă o siguranţă pe termen lung, efi cientă 
din punct de vedere economic, pe o 
perioadă de până la 20 ani – chiar şi în 
medii marine.

Deşi este nevoie de un efort suplimentar 
înainte de adoptarea TS 1317-8 ca 
standard european, producătorii de 
parapeţi rutieri benefi ciază deja de 
expertiza ArcelorMittal privind realizarea de 
soluţii pe bază de HSS, care să asigure o 
protecţie optimă pentru motociclişti. 
Împreună cu FEMA, ArcelorMittal 
intenţionează să continue eforturile de 
îmbunătăţire a siguranţei pentru toţi 
participanţii la trafi cul rutier.

 ■
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În iulie 2012 guvernul francez a fi nalizat 
testul experimental al unei iniţiative care ar 
putea introduce etichete ecologice ataşate 
pe toate produsele de larg consum 
comercializate în ţară. Etichetarea este 
concepută pentru a arăta consumatorilor 
performanţa ecologică a fi ecărui produs, 
permiţând acestora să facă alegeri 
informate.

În momentul implementării sale în 
sectorul ambalajelor alimentare, iniţiativa va 
solicita producătorilor de bunuri alimentare 
conservate să detalieze impactul ecologic, 
atât al conţinutului, cât şi al ambalajului 
pentru fi ecare produs, pe baza unor criterii 
identifi cate precum emisiile de CO2. 

Pornind de la metodologia Asociaţiei 
Mondiale a Oţelului (WSA), ArcelorMittal şi 
Asociaţia Producătorilor Europeni de Oţel 
pentru Ambalaje (APEAL) a realizat o 
evaluare aprofundată a ciclului de viaţă 
(LCA) pentru producţia europeană de tablă 

Trecere în revistă
a ambalajelor din oţel
Oţelul este unul dintre materialele cu cel mai mic impact asupra mediului 
înconjurător, destinate aplicaţiilor de ambalare precum cutii de conserve pentru 
alimente şi băuturi. În calitate de lider mondial în furnizarea de oţeluri pentru 
ambalaje, ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) deţine un rol activ în susţinerea 
producătorilor de cutii de conserve pentru a înţelege benefi ciile ecologice ale 
oţelului şi a îmbunătăţi rata de reciclare deja impresionantă a acestuia. Mai jos veţi 
găsi doar câteva dintre iniţiativele noastre cele mai recente!

Asociaţia Oraşelor Sănătoase din Turcia 
este o organizaţie care promovează oraşele 
sănătoase şi responsabile din punct de 
vedere ecologic. În fi ecare an Asociaţia 
acordă premii companiilor care au depus 
eforturi deosebite de îmbunătăţire a 
performanţei ecologice în operaţiunile 
proprii. 

În 2013, 36 de companii, inclusiv 
ArcelorMittal Ambalaj Celigi, au fost 
recunoscute ca „Fabrici cu impact scăzut 
asupra mediului înconjurător”. Având sediul 
în oraşul Bursa şi făcând parte din 

ArcelorMittal pregătită pentru etichetarea ecologică

ArcelorMittal Ambalaj Celigi recunoscută în Turcia pentru performanţa ecologică

ArcelorMittal Flat Carbon Europe, această 
fabrică produce anual aproximativ
230.000 de tone de inele şi foi de
tablă pentru industria produselor de 
ambalare.

Premiul a fost acordat lui Adnan Ozturk, 
Preşedinte şi CEO al ArcelorMittal Ambalaj 
Celigi, în Istanbul pe data de 1 martie. 
Premiul a fost înmânat de Erdogan 
Bayraktar, Ministrul Mediului şi Dezvoltării 
Urbane, şi Recep Altepe, Primarul oraşului 
Bursa şi Preşedinte al Asociaţiei Oraşelor 
Sănătoase din Turcia.

„Noi deservim industria produselor de 
ambalare, iar unul dintre cele mai 
importante criterii ale succesului nostru 
este respectul pentru calitate şi faţă de 
mediul înconjurător,” a afi rmat Adnan 
Ozturk. „Sunt mândru că am primit acest 
premiu şi mulţumesc echipei mele pentru 
desfăşurarea unei activităţi remarcabile.”

cositorită din 2011. Scopul a fost de a crea 
un profi l ecologic complet al ambalajelor pe 
care clienţii noştri le pot utiliza, pentru a 
calcula profi lul ecologic al produselor 
acestora. 

LCA permite clienţilor să evalueze 
întreaga durată de exploatare a unui 
produs, începând cu producţia şi continuând 
cu utilizarea şi scoaterea din uz la fi nalul 
perioadei de utilizare. Pentru a oferi 
industriei ambalajelor din oţel informaţii 
detaliate şi relevante, astfel încât 
producătorii să se poată conforma 
etichetării ecologice, ArcelorMittal şi APEAL 
intenţionează să actualizeze datele o dată la 
doi ani.
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Informaţii suplimentare?

Pentru mai multe informaţii referitoare la 
soluţiile de ambalare pe bază de oţel de la 
ArcelorMittal, vă rugăm să vizitaţi 
www.arcelormittal.com/packaging

Studiul demonstrează 
performanţa ecologică 
ridicată a cutiilor de conserve 
din oţel

Empac a realizat recent un studiu pe tema 
performanţei ecologice a emblematicei cutii 
din oţel pentru conserve de 425 ml, 
compusă din 3 piese. Rezultatele au indicat 
faptul că amprenta de carbon a cutiei 
pentru conserve s-a diminuat, în medie, cu 
o valoare impresionantă de 30% din 2000 
până în 2010.

Reducerea amprentei de CO2 a oţelului a 
fost atinsă prin intermediul unei scăderi 
susţinute a greutăţii medii a cutiei, 
combinată cu o creştere substanţială a 
ratelor de reciclare a oţelului. Începând din 
anul 2000, greutatea medie a cutiei pentru 
conserve a scăzut cu 6%, în timp ce rata 
medie europeană de reciclare a oţelului s-a 
îmbunătăţit cu 44%.

Empac este un consorţiu care include 
European Metal Packaging şi partenerii 
acestuia din lanţul de distribuţie. 
ArcelorMittal este membru fondator al 
organizaţiei European Metal Packaging.

Noul catalog ArcelorMittal 
Packaging este disponibil

ArcelorMittal Packaging publică un nou 
catalog în care se va detalia oferta noastră 
destinată industriei produselor de ambalare.

Răspunzând la o cerere clară din partea 
clienţilor noştri, acest document se 
adresează utilizatorilor fi nali de oţeluri 
pentru produse de ambalare. Documentul 
pune accent pe provocările tehnice 
esenţiale pentru 13 aplicaţii şi 
demonstrează că soluţiile de ambalare pe 
bază de oţel de la ArcelorMittal permit 
clienţilor noştri să atingă cele mai înalte 
niveluri de performanţă.

Catalogul cu soluţii de ambalare va fi  
disponibil pentru descărcare de pe pagina 
noastră web până la sfârşitul lunii mai 2013 
şi va constitui baza discuţiilor cu clienţii 
noştri cu ocazia vizitelor şi târgurilor 
comerciale.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să 
vizitaţi: www.arcelormittal.com/packaging

Reciclarea cu ajutorul tomberoanelor 
stradale este disponibilă pentru 98,5% din 
locuinţele din Franţa. Totuşi, doar 67% din 
deşeurile menajere provenite din ambalaje 
au fost reciclate în Franţa în 2011. Deşeurile 
provenite din ambalaje includ oţel, aluminiu, 
hârtie, carton, sticlă şi materiale plastice. 
Guvernul francez doreşte să crească rata 
de reciclare a tuturor materialelor de 
ambalare la 75%. 

Pentru a atinge această valoare, 
organizaţia franceză pentru reciclare 
Eco-Emballages face eforturi în scopul 
intensifi cării colectării şi sortării deşeurilor 
provenite din ambalaje. În calitate de 
partener cu soluţii pe bază de oţel, 
ArcelorMittal participă la campania 
desfăşurată în zona metropolitană a 
Parisului, care va informa pe cei 6 milioane 
de locuitori ai oraşului cu privire la 
benefi ciile reciclării. Ambasadori vor vizita 
fi ecare locuinţă pentru a explica ceea ce 
poate fi  reciclat şi importanţa sortării 
deşeurilor.

ArcelorMittal a dezvoltat un instrument 
de comunicare care evidenţiază benefi ciile 
reciclării ambalajelor din oţel – un material 
permanent care poate fi  reciclat la infi nit şi 
poate fi  extras din fl uxurile de deşeuri 
datorită proprietăţilor sale magnetice. 

Instrumentul include:
• Afi şe care ilustrează procesul de 

producţie al oţelului şi circuitul de 
reciclare a acestuia.

• O cutie care conţine o foaie de tablă 
cositorită inscripţionată, o cutie de 
conserve din oţel şi o cutie de conserve 
comprimată, pentru a ilustra ciclul de 
viaţă al acesteia.

Îmbunătăţirea ratei de reciclare în Franţa

• Suporturi vizuale care ilustrează modul 
în care ambalajul din oţel este reciclat în 
oţel nou în vederea producerii de 
poduri, automobile, trenuri, turbine 
eoliene şi ambalaje!
Alături de alţi membri ai APEAL şi ai 

Asociaţiei Ambalajelor Metalice, 
ArcelorMittal rămâne ferm angajat în 
atingerea unei rate europene de reciclare 
de 80% pentru toate ambalajele metalice 
până în 2020. În vederea îndeplinirii 
acestui obiectiv, se va apela în mod 
necesar la diferite acţiuni, care includ 
colectarea cu ajutorul tomberoanelor 
stradale, dezvoltarea de centre de sortare 
şi campanii de comunicare în folosul 
consumatorilor, care pun accentul pe 
benefi ciul ecologic al reciclării.
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Constructorii de automobile reduc 
greutatea vehiculelor pentru a se conforma 
la noile limite europene cu privire la emisiile 
de la ţeava de eşapament, care vor intra în 
vigoare pe deplin în 2015. Fiecare 
componentă a vehiculului este studiată 
pentru a se determina locurile în care se pot 
realiza reduceri de greutate. Prin reducerea 
greutăţii vehiculului cu aproximativ 12 kg, 
se reduc emisiile de CO2 echivalent cu un 
gram pe kilometru.

Ţinta o reprezintă reperele suspendate
În calitate de furnizor de prim rang de 
oţeluri pentru industria automobilelor pe 

Deschidem „portiera”
pentru oportunităţi de
reducere a greutăţii
ArcelorMittal vă oferă două soluţii noi de portieră cu 
greutate redusă – pentru astăzi şi pentru viitor!
Când s-au confruntat cu provocarea de a dezvolta o soluţie de portieră cu 
greutate redusă, inginerii Global R&D Automotive din cadrul ArcelorMittal au 
hotărât să abordeze problema în două etape. Folosind oţelurile şi tehnologiile 
disponibile în prezent, echipa a demonstrat că se pot realiza chiar astăzi reduceri 
semnifi cative de greutate şi costuri. Însă, privind în perspectivă, la oţelurile care 
vor apărea pe piaţă în următorii câţiva ani, aceştia au identifi cat o soluţie 
suplimentară care va oferi reduceri de greutate chiar mai mari – de până la 34% în 
comparaţie cu soluţiile existente de portiere din oţel.

plan global, ArcelorMittal a colaborat de 
mulţi ani cu producătorii de automobile 
pentru a-i ajuta să reducă greutatea 
vehiculelor. Studiul S-in motion efectuat de 
ArcelorMittal a identifi cat deja reperele din 
oţel şi tehnologiile care pot reduce 
semnifi cativ greutatea caroseriei (BIW) 
vehiculelor din producţia curentă, inclusiv a 
reperelor suspendate, precum portierele.

La un vehicul de clasă A, B sau C, o 
portieră caracteristică din oţel cântăreşte în 
prezent aproximativ 18 kg (vezi Tabelul 1). 
La aceste automobile de clasă mică până la 
medie, portierele sunt grele, întrucât 
trebuie să includă o traiectorie a solicitării 

care să preia forţele generate într-un 
impact frontal. La vehiculele de clasă 
superioară, această traiectorie a solicitării 
este încorporată în corpul caroseriei, făcând 
portiera mai uşoară.

Reduceri identifi cate pe termen scurt şi 
mediu
Prin utilizarea unei combinaţii între oţelurile 
avansate cu rezistenţă superioară (AHSS) şi 
oţelurile cu rezistenţă extrem de ridicată 
(UHSS) existente, este posibil să se reducă 
greutatea fi ecărei portiere de la 18,3 kg la 
numai 13,3 kg şi să se îndeplinească 
cerinţele structurale standard. Cunoscută 

Compensare pentru grosimi 
mici

O parte din reducerea de greutate, atât în 
soluţiile pe termen scurt, cât şi în soluţiile 
pe termen mediu, este realizată prin 
utilizarea oţelului de grosime mai mică 
pentru panoul exterior de portieră. 
Cunoscută sub denumirea de adoptare de 
grosimi reduse, tehnica este posibilă 
numai cu oţeluri care au o valoare 
crescută a limitei de curgere. Aceasta 
asigură faptul că portierele vor trece 
testele standard industriale de rezistenţă 
la lovituri.

Totuşi, când se utilizează oţeluri cu 
grosime redusă se pierde din rigiditate. 
Reperele structurale, cum sunt bandajele 
de rigidizare sunt adăugate panoului 
pentru a compensa această pierdere. Prin 
utilizarea de bandaje locale în locul 
reperelor mari de consolidare se 
optimizează reducerile de greutate, atât în 
soluţiile pe termen scurt, cât şi în soluţiile 
pe termen mediu.
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Greutate

18,3 kg

13,3 kg

12,0 kg

Tabelul 1: Reduceri de greutate şi de cost la soluţia ArcelorMittal pentru portiera 
faţă din oţel

Reducerea costului în 
comparaţie cu soluţia pe

bază de aluminiu

-30%

-30%

Reducerea greutăţii în 
comparaţie cu referinţa

-27%

-34%

Referinţă

Termen scurt

Termen mediu

Un nou ghid de selecţie a 
produselor pentru industria 
automobilelor

ArcelorMittal a lansat un instrument 
complet nou pentru a ajuta clienţii din 
domeniul auto să identifi ce care mărci de 
oţel ArcelorMittal sunt cele mai potrivite 
pentru vehiculele lor.

Ghidul de selectare online este o 
modalitate mai uşoară pentru clienţi de a 
găsi exact ceea ce caută şi de a utiliza 
marca potrivită de oţel în locul potrivit. 
Tot ceea ce trebuie să facă aceştia este să 
selecteze o componentă auto accesând 
imaginea corespunzătoare, iar ghidul 
ilustrează imediat mărcile de catalog de 
produse din Europa pe care ArcelorMittal 
le recomandă pentru acea aplicaţie. 
Opţiunile indicate includ produsele cele 
mai bune din clasă şi acoperirile 
disponibile.

Cu noul ghid, toate informaţiile de care 
au nevoie clienţii din domeniul auto sunt 
accesibile numai prin câteva click-uri. 
Imaginile ajutătoare îi redirecţionează 
către paginile de informaţii relevante.

Pentru a accesa ghidul nostru de 
selecţie a produselor destinate 
automobilelor, vă rugăm să vizitaţi site-ul 
web auto dedicat de la ArcelorMittal: 
www.arcelormittal.com/automotive.

Soluţia „pe termen mediu” cu greutate redusă, care indică utilizarea de oţeluri de 
înaltă tehnologie

43%

3%

25%

2%
2%

9%

15%

PHS ≥1300MPa
AHSS ≥1180MPa
AHSS ≥900MPa
AHSS ≥780MPa

Valorile rezistenţei de rupere la tracţiune 

Informaţii suplimentare:

Pentru informaţii suplimentare cu privire 
la soluţiile cu greutate redusă sau S-in 
motion, vezi website-ul automotive: 
www.arcelormittal.com/automotive

În panoul exterior reproiectat din cadrul 
soluţiei pe termen scurt pentru portiera 
faţă, FF280DP este folosit la o grosime de 
numai 0,6 mm. Sunt adăugate bandaje 
pentru îmbunătăţirea rigidităţii (vezi 
caseta). 

AHSS afl at în prezent în curs de 
dezvoltare ar trebui să permită reducerea 
acestuia la numai 0,5 mm în soluţia pe 
termen mediu. 

Soluţii rentabile bazate pe oţel
Deşi fi bra de carbon şi aluminiul sunt 
deseori propuse ca alternative la oţel, 
aceste materiale costă cu mult mai mult 
decât cele mai recente oţeluri avansate. 
Pentru aluminiu, costul poate fi  de 3 până la 
6 ori mai mare decât cel al oţelului, iar fi bra 
de carbon este de 20 - 30 de ori mai 
scumpă. Oţelul rămâne cel mai efi cient 
material din punct de vedere al costului 
pentru aplicaţiile din industria auto. Studiul 
portierei realizat de ArcelorMittal 
demonstrează că se pot obţine reduceri ale 
costului de peste 30% în comparaţie cu 
aluminiul, atât prin adoptarea soluţiei pe 
termen mediu, cât şi a soluţiei pe termen 
scurt (vezi Tabelul 1).

Cu soluţia pe termen scurt, ArcelorMittal 
a calculat că reducerea greutăţii ar fi  de 
27% faţă de portiera din oţel existentă. 
Aceasta reprezintă o reducere de 5 kg 
pentru fi ecare portieră faţă. Cu soluţiile pe 
termen mediu, reducerile de greutate sunt 
şi mai impresionante, de 34%. Greutatea 
totală a fi ecărei portiere este redusă cu 6,3 
kg faţă de portiera de referinţă.

ArcelorMittal a arătat din nou că oţelul 
are preţul şi caracteristicile de performanţă 
pe care le solicită producătorii auto în 
vederea reducerii greutăţii vehiculelor. Prin 
extinderea utilizării de oţeluri UHSS 
convenţionale la reperele suspendate se pot 
realiza reducerile de greutate şi de emisii pe 
care le solicită industria auto. Cu toate că 
aceste soluţii sunt disponibile astăzi, 
ArcelorMittal continuă să dezvolte oţelurile 
viitorului.

 ■

AHSS ≥590MPa
AHSS ≥450MPa
HSS
Oţel moale

sub denumirea de opţiune „pe termen 
scurt”, această soluţie utilizează UHSS 
precum MS 1500 şi Usibor® 1500P pentru 
componente structurale şi oţeluri bifazice 
precum FF280DP pentru panoul exterior. 
Aceste oţeluri sunt disponibile acum şi se 
utilizează în producţia de vehicule în 
prezent.

Soluţia „pe termen mediu” apelează la 
oţeluri inovatoare în curs de dezvoltare 
precum Usibor® 2000. Atât soluţia pe 
termen scurt, cât şi cea pe termen mediu 
utilizează un concept nou de panou interior 
din semifabricate sudate cu laser (LWB) cu 
grosime foarte mică. 

12,0 kg 
Greutate: -6,3 kg (-34%)
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Schimbările platformei SteelUser au fost 
impulsionate în mare măsură de sugestiile 
clienţilor ArcelorMittal, care au integrat 
aplicaţia în propriile lanţuri furnizoare. 
Îmbunătăţirile şi completările vor creşte 
efi cienţa celei mai importante platforme de 
tranzacţii electronice a ArcelorMittal FCE. 
Această versiune cea mai recentă a 
platformei SteelUser este produsul unui 
program de dezvoltare pe doi ani, care a 
început în 2011 cu implementarea 
notifi cărilor şi actualizarea continuă a datelor 
referitoare la lanţul de livrări. 

În această versiune:
• Urmărirea comenzilor (Order Follow-up) 

a fost extinsă la toate tipurile de comenzi, 
iar afi şarea datelor este optimizată 
pentru a permite analiza efi cientă. S-a 
extins şi numărul de criterii de căutare.

• Înregistrarea comenzilor online (Web 
Order Entry) poate susţine un număr 

SteelUser: lanţul dumneavoastră 
furnizor este online!
Noile caracteristici ale platformei 
de tranzacţii electronice a 
ArcelorMittal sporesc experienţa 
utilizatorului şi economisesc timp
Cu peste 3500 de utilizatori care efectuează peste patru milioane de tranzacţii pe 
an, SteelUser s-a dezvoltat şi a devenit unul dintre cele mai importante canale de 
informaţii pentru clienţi din cadrul ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE).
În iunie 2013, SteelUser va releva o actualizare majoră, care îmbunătăţeşte 
aplicabilitatea şi adaugă noi caracteristici. Un avantaj esenţial este reducerea 
timpului în care noii utilizatori se familiarizează cu capacităţile extinse ale 
SteelUser.

Ce este SteelUser?

SteelUser permite clienţilor să facă 
afaceri cu ArcelorMittal în orice moment 
al zilei. Fiind o aplicaţie pe internet, 
SteelUser permite clienţilor să plaseze şi 
să urmărească comenzi şi să gestioneze 
documentele aferente acestor comenzi.

SteelUser este disponibilă în engleză, 
franceză, germană, italiană şi spaniolă. 
Site-ul www.SteelUser.com a fost 
optimizat pentru câteva browsere, 
inclusiv Chrome, Firefox (versiunea 4.0 
sau superioară) şi Internet Explorer 
(versiunea 8.0 sau superioară).

Ce este nou la SteelUser?

Printre noile caracteristici ale SteelUser se 
numără: 
• Capacitatea de căutare rapidă
• Actualizarea suportului de căutare, 

incluzând meniuri derulante şi 
metacaractere

• Capacitatea de a adăuga conţinut 
personalizat pe pagina iniţială şi de a 
crea întrebări personalizate 

• Armonizarea funcţiilor şi a interfeţei cu 
utilizatorul pe toată platforma SteelUser.
Toate aplicaţiile SteelUser existente 

sunt disponibile în noua versiune. Datele 
existente cu privire la utilizator, cum sunt 
numele de utilizator, parola, confi guraţia şi 
alertele au fost transpuse în noul sistem.

 

mare de variabile, iar majoritatea 
informaţiilor privind comanda se pot 
modifi ca online. 

• Urmărirea livrărilor şi a loturilor s-a 
îmbunătăţit, iar rezultatele sunt afi şate 
într-un format personalizat. Sortarea 
documentelor comerciale poate fi  
adaptată după client. De asemenea, este 
disponibil un mediu pentru o multitudine 
de companii.
Interfaţa cu utilizatorul a fost armonizată 

pentru toate modulele. Toate aplicaţiile 
includ acum o funcţie de descărcare, care 
permite utilizatorilor să salveze informaţiile 
şi documentele în propriul computer. 
Capacităţile de căutare au fost actualizate, 
astfel încât utilizatorii pot introduce un 
număr de rulou, de comandă sau de factură 
şi pot localiza informaţia relevantă în orice 
serviciu SteelUser. De asemenea, s-a extins 
capacitatea de creare a întrebărilor 

Pentru o demonstraţie a noii platforme 
SteelUser, accesaţi: 
www.arcelormittal.com/fce/webservices

personalizate în toate modulele. 
Pentru a permite utilizatorilor să se 

familiarizeze rapid cu noile caracteristici 
SteelUser, s-au creat demonstraţii 
interactive pe internet. În cadrul SteelUser, 
sunt puse la dispoziţie indicaţii ajutătoare în 
funcţie de context, iar fi ecărui modul i s-au 
adăugat documente detaliate pentru 
asistenţă suplimentară. Toate aceste 
documente creează o bibliotecă mare cu 
informaţii privind funcţiile SteelUser.

Echipa de suport SteelUser din cadrul 
ArcelorMittal va fi  încântată să ajute orice 
client SteelUser care adresează întrebări cu 
privire la schimbări. 

 ■
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