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04 S-in motion: concept 
privind automobilele 
uşoare

În octombrie 2010, 
ArcelorMittal a 
dezvăluit S-in motion, 
un concept nou pentru 
producătorii de 
automobile care 
doresc să creeze 

vehicule mai uşoare, mai sigure şi 
mai nepoluante pentru secolul XXI. 
S-in motion demonstrează 
angajamentul asumat de 
ArcelorMittal faţă de sectorul auto 
cu un catalog de soluţii de înaltă 
tehnologie, care se pot 
implementa în producţia de 
vehicule din prezent.

06 Crearea oportunităţii de 
realizare de economii

Producătorii de 
automobile se vor 
confrunta în curând cu 
penalităţi fi nanciare 
dacă nu găsesc 
modalităţi de reducere 
semnifi cativă a 
emisiilor de CO2 pe 

întreaga durată de viaţă a 
vehiculelor produse. În calitate de 
cel mai mare furnizor din lume de 
oţeluri pentru industria 
automobilelor, ArcelorMittal a 
întreprins un studiu de mare 
importanţă privind aplicaţia noilor 
oţeluri industrializate în vederea 
reducerii masei portierei.

12 Pavilionul Luxemburgului 
din Expoziţia Mondială: 
expunerea oţelului 
patinat Indaten® fabricat 
de ArcelorMittal

De la deschiderea sa în 
mai 2010, un număr 
record de oameni au 
vizitat Expoziţia 
Mondială din Shanghai, 
China. Una dintre cele 
mai impresionante 

clădiri de pe amplasamentul de 5,3 
km² este pavilionul naţional al 
Luxemburgului. Proiectat de 
arhitectul François Valentiny, 
pavilionul utilizează oţel patinat 
pentru crearea unui dialog 
dramatic între vizitatorul expoziţiei 
şi natură.

16 Magnelis® : cele mai 
agresive medii necesită 
cea mai durabilă 
acoperire a suprafeţelor

De la an la an, 
ArcelorMittal a excelat 
în dezvoltarea de 
acoperiri metalice, 
oferind o gamă largă de 
opţiuni constructive, cu 
deosebite avantaje în 

plan economic, tehnologic şi al 
mediului înconjurător. Cea mai 
recentă inovaţie în acoperiri 
metalice, Magnelis®, asigură o 
protecţie optimă a suprafeţelor 
împotriva uzurii pe termen lung.

Responsabilitate editorială
ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A.
Vanessa Vanhalst
19, avenue de la Liberté
L-2930 Luxembourg
www.arcelormittal.com/fce
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Este imposibil de oprit schimbarea! 
Admiţând faptul că industriile dependente 
de oţel se confruntă cu un mediu din ce în 
ce mai evoluat din punct de vedere tehnic, 
normativ şi economic, ArcelorMittal 
adaptează permanent soluţiile şi serviciile 
oferite, în anticiparea solicitărilor viitoare.

De exemplu, standardele recunoscute pe 
plan mondial pentru industria automobilelor 
sunt într-o continuă transformare. Pe plan 
global, industria se confruntă cu provocări 
în ceea ce priveşte mediul înconjurător, 
măsurile de siguranţă şi securitatea la 
impact. Datorită prezenţei noastre 
internaţionale, a capacităţii şi cunoştinţelor 
noastre industriale, ArcelorMittal se 
găseşte într-o postură unică în sprijinirea 
companiilor constructoare de automobile, 
care sunt puse în faţa acestor provocări.

În prezent, ArcelorMittal furnizează 21% 
din oţelul necesar industriei automobilelor 
pe plan mondial. Eforturile noastre din 
ultimii 15 ani în direcţia cercetării şi 
dezvoltării au refl ectat difi cultăţile care 
determină activităţile de cercetare şi 
dezvoltare ale constructorilor auto, în 
principal asigurarea siguranţei şi a 
performanţei ecologice. În consecinţă, noi 
oferim cea mai variată gamă de produse din 
lume pentru industria automobilelor. 
Aceasta include produse plate din oţel 
carbon, cu toate nivelurile de rezistenţă, 
precum şi produse mai avansate, cum sunt 
semifabricatele şi tuburile sudate cu laser, 
care înregistrează o utilizare din ce în ce mai 
frecventă în proiectarea vehiculelor. Oferta 
noastră de produse este completată cu 
produse din oţel inoxidabil şi produse lungi 
din oţel carbon pentru aplicaţii specifi ce 
construcţiei de autovehicule. 

Preocuparea noastră se extinde, totuşi, 
dincolo de simpla dezvoltare de produse. 
Toate departamentele ArcelorMittal se 
angajează să aplice soluţii holistice. Soluţiile 

Brian Aranha, Head of Automotive and Global 
Chief Marketing Offi cer, ArcelorMittal

Începând cu acest număr, fi ecare ediţie a 
revistei Update va prezenta câte un 

protagonist pentru rubrica de editorial, 
acesta oferind perspectiva sa unică asupra 
ArcelorMittal, Flat Carbon Europe şi asupra 

industriei siderurgice. 

Activitate perpetuă
noastre inovatoare acoperă nu doar sfera 
produselor, dar şi tehnologia de fabricaţie 
necesară implementării produselor noastre 
în cadrul unităţilor de producţie ale clienţilor 
noştri. De exemplu, în cadrul organizaţiei 
Automotive, colaborăm cu producătorii de 
automobile în calitate de partener de 
co-engineering pe durata întregului ciclu de 
viaţă al unui vehicul, de la primele etape de 
dezvoltare, trecând la elaborarea de oţeluri 
adecvate conceptului de vehicul, şi până la 
producţia de serie şi serviciile post-vânzări. 

În acest număr al revistei Update, avem 
deosebita plăcere să vă dezvăluim câteva 
dintre multiplele modalităţi prin care 
răspundem provocărilor clienţilor noştri. Un 
astfel de exemplu este S-in motion, un 
catalog ce conţine peste 60 de soluţii cu 
masă redusă, neutre din punct de vedere al 
costurilor, destinate producătorilor de 
automobile doritori să creeze vehicule mai 
uşoare, mai sigure şi mai ecologice pentru 
secolul XXI. 

Un detaliu semnifi cativ este acela că 
soluţiile S-in motion sigure, robuste şi 
durabile sunt deja disponibile în vederea 
implementării. Au fost testate capacităţile 
de deformare plastică şi asamblarea, şi s-a 
efectuat deja o validare industrială, în 
paralel cu o analiză a costurilor. Am luat 
toate măsurile pentru ne asigura că soluţiile 
S-in motion pot fi  direct implementate 
astăzi într-un automobil la scară industrială 
şi într-o manieră rentabilă.

Indiferent dacă eforturile se axează pe 
Automotive, Packaging sau General 
Industry, ArcelorMittal se afl ă într-o 
perpetuă mişcare progresistă, elaborând 
neîncetat noi metode prin care să satisfacă 
cerinţele industriilor globale, afl ate într-o 
continuă evoluţie cu privire la oţeluri.

Brian Aranha
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Sarcina echipelor de cercetare şi 
dezvoltare din cadrul ArcelorMittal a fost 
identifi carea soluţiilor existente care ar fi  
putut ajuta producătorii de automobile să 
reducă cu 20% masa întregului vehicul, şi 
mai ales a caroseriei unui automobil de 
segment C. Această reducere este critică, 
mai ales pentru producătorii europeni de 
automobile, care din 2012 se vor confrunta 
cu penalităţi dacă emisiile de CO2 
echivalente de la automobilele pe care le 
produc depăşesc limitele fi xate de Comisia 
Europeană. Rezultatul este S-in motion, un 
catalog al produselor plate şi lungi din oţel 
carbon, cât şi al produselor din oţel 
inoxidabil, care reprezintă 62% din masa 
caroseriei (vezi tabelul de mai jos).

Cu toate acestea, S-in motion nu 
abordează numai reducerea masei. Echipa a 
fost conştientă că trebuia, de asemenea, ca 
soluţiile să ajute producătorii să minimizeze 

S-in motion:
Concept privind
automobilele uşoare
Un catalog de soluţii sigure, robuste şi durabile 
pentru producătorii de automobile
În octombrie 2010, ArcelorMittal a dezvăluit S-in motion, un concept nou pentru 
producătorii de automobile care doresc să creeze vehicule mai uşoare, mai sigure 
şi mai nepoluante pentru secolul XXI. S-in motion demonstrează angajamentul 
asumat de ArcelorMittal faţă de sectorul auto cu un catalog de soluţii de înaltă 
tehnologie, care se pot implementa în producţia de vehicule din prezent.

costurile în fabricaţia de vehicule sigure, 
robuste şi durabile. Pentru a se asigura că 
aceste criterii pot fi  satisfăcute, echipa de 
cercetare şi dezvoltare a evaluat rigiditatea 
şi rezistenţa la impact a fi ecărui modul şi a 
caroseriei complete, pentru a se asigura că 
se conformează cu standardele asiatice, 
europene şi nord-americane.

Testarea ciclului de viaţă, a formabilităţii 
şi a asamblării

S-a întreprins, de asemenea, o analiză a 
ciclului de viaţă (LCA) pentru a se 
determina ce cantitate de CO2 s-ar reduce 
pe durata de viaţă a unui vehicul. Pentru un 
automobil tipic, alimentat cu benzină, care 
va efectua 200.000 kilometri pe durata 
vieţii sale, reducerile de masă conform S-in 
motion se traduc într-o reducere de 6,23 
grame de CO2 pe kilometrul parcurs. În 
timpul producţiei, emisiile echivalente de 

CO2 se reduc cu aproximativ 15%, iar pe 
parcursul fazei de exploatare a vehiculului, 
reducerea este de 13,5%. Aceste reduceri 
ajută ulterior producătorii de automobile 
să-şi îmbunătăţească sustenabilitatea 
operaţiunilor.

Au fost examinate, de asemenea, 
capacitatea de deformare plastică şi de 
asamblare a fi ecărui reper, şi s-a realizat o 
analiză a riscurilor privind combinaţiile de 
sudare şi asamblările critice. Aceasta a 
permis echipei S-in motion să carteze cu 
acurateţe succesiunea de deformări 
plastice şi asamblări pentru caroserie, 
pentru a se putea pregăti evaluările de 
costuri. 

S-au calculat costurile pentru oţelul 
utilizat în reper, procesarea materialului, 
asamblarea şi prelucrarea necesară pentru a 
crea reperul cu un tip diferit de oţel. 
Comparaţiile (vezi tabelul de mai sus) au 
indicat că nu a existat nicio creştere a 
costului bazată pe preţurile la oţel din 2010. 
Acest lucru se datorează faptului că 
oţelurile care s-au utilizat în mod tradiţional 
pentru aceste repere necesitau o marcă de 
oţel de grosime mai mare şi mai grea. 
Oţelurile mai noi, călite prin presare (PHS), 
şi oţelurile cu rezistenţă superioară (AHSS) 
utilizate la reperele S-in motion sunt mai 
rezistente, şi totuşi mai uşoare decât 
oţelurile utilizate în mod tradiţional la 
automobile.

Posibile reduceri de masă cu S-in motion

 Referinţă S-in motion Reducere  Reducere Reper % din masa Reducere
 (segment C) Cea mai  de masă (% din de studiu  de referinţă (% din
  mică masă  referinţă)   reper)

Caroserie 290 250 40 14% 215 74% 19%

Sistem de 10 9 1 10% 10 100% 10%
management al
rezistenţei la impact

Repere suspendate 94 78 16 17% 94 100% 17%
(închideri şi aripi)

Şasiu 72 56 16 22% 72 100% 22%

Masă totală 466 393 73 16% 391 84% 19%

Defalcarea costului caroseriei S-in motion

 Costuri de bază 
 Caroserie 2010

 Referinţă S-in motion

Amortizarea prelucrării 2% 3%

Asamblare 32% 34%

Proces 15% 18%

Material 51% 45%
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S-in motion este un proiect al 
ArcelorMittal, singurul producător de 
oţeluri pentru automobile cu o prezenţă cu 
adevărat globală. Acest proiect permite 
unităţilor producătoare de oţel pentru 
industria automobilelor din ArcelorMittal să 
susţină şi să dezvolte soluţii de calitate 
pentru partenerii săi, constructorii auto, 
indiferent de locul unde aceştia îşi au sediul. 
ArcelorMittal dispune de patru laboratoare 
consacrate găsirii de soluţii pentru clienţii 
ArcelorMittal din sectorul auto.
Fiecare client din sectorul auto este 
susţinut de o echipă dedicată relaţiei cu 
clientul, care include un account manager, 
cât şi personal tehnic, de logistică şi de 
sprijin pentru vânzări (vezi fi gura de la 
dreapta). Rezultatul constă într-o 
organizaţie dinamică şi fl exibilă, care 
urmăreşte continuu să vină în întâmpinarea 
provocărilor clienţilor. 

Structura de sprijin global a ArcelorMittal pentru clienţii 
din sectorul auto

Informaţii suplimentare

ArcelorMittal va prezenta S-in motion 
producătorilor de automobile prin 
intermediul echipelor de relaţii cu clienţii 
ale companiei din întreaga lume şi al 
prezentărilor dedicate, pe care le va 
organiza la sediile constructorilor auto.
De asemenea, vehiculul demonstrator 
S-in motion va fi  expus la câteva târguri 
auto internaţionale în Europa şi America 
de Nord pe parcursul anului următor.
Puteţi afl a mai multe informaţii
despre S-in motion pe pagina
www.arcelormittal.com/automotive

Soluţii ale unui producător de oţel

Vehiculul demonstrator S-in motion 
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Studiul portierei face parte din proiectul 
S-in motion de mai mare anvergură, 
întreprins de ArcelorMittal, care are ca scop 
identifi carea soluţiilor pe bază de oţel 
existente, care vor reduce greutatea 
arhitecturii vehiculului, inclusiv a caroseriei, 
şasiului şi a reperelor suspendate. (Pentru 
mai multe informaţii cu privire la S-in 
motion, vezi pag. 4-5)

Rentabile, mai rezistente, mai uşoare
Mulţi constructori de automobile iau în 
considerare în prezent utilizarea de 
materiale alternative, cum este aluminiul, ca 
o modalitate rapidă de reducere a masei şi a 
emisiilor de C02 ale vehiculelor produse. 
Studiul detaliat al portierei este primul 
dintr-o serie care va demonstra construc-
torilor de automobile cum pot implementa 
soluţii optimizate pe bază de oţel, care 
satisfac cerinţele actuale de performanţă, 
realizând în acelaşi timp reduceri semnifi ca-
tive de masă şi costuri.

Crearea oportunităţii de realizare
de economii
Noile oţeluri inovatoare contribuie la o reducere 
semnifi cativă a masei portierei de automobil de segment D
Producătorii de automobile se vor confrunta în curând cu penalităţi fi nanciare 
dacă nu găsesc modalităţi de reducere semnifi cativă a emisiilor de CO2 pe întreaga 
durată de viaţă a vehiculelor produse. În calitate de cel mai mare furnizor din lume 
de oţeluri pentru industria automobilelor, ArcelorMittal a întreprins un studiu de 
mare importanţă privind aplicaţia noilor oţeluri industrializate în vederea reducerii 
masei portierei.

Cercetătorii de la laboratorul 
ArcelorMittal din Montataire din Franţa au 
utilizat ca bază a studiului o portieră a unui 
vehicul de segment D. Portiera de referinţă 
fabricată din oţel avea o masă de 14,64 kg.

 Cercetătorii au estimat că masa unei 
portiere din aluminiu cu proprietăţi cu 
performanţe similare celei de referinţă ar fi  
de aproximativ 10 kg în cel mai optimist 
caz.

Semifabricatele sudate cu
laser cresc rezistenţa şi
reduc masa

Semifabricatele sudate cu laser se 
utilizează pe larg în vehiculele de astăzi, în 
mod caracteristic la reperele de şasiu şi 
caroserie, ca întăriri şi montanţi B. 
Acestea sunt fabricate prin sudarea foilor 
de tablă laminată din oţel de diferite 
grosimi, mărci şi acoperiri.  
Semifabricatele sudate cu laser reduc 
masa vehiculului şi îmbunătăţesc 
siguranţa în caz de coliziune. 

 Strategia de proiectare a portierei

Referinţă 
segment C
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Concepte de portieră

Interior portieră închisă
+ traiectoria solicitării 

mediane 

Interior portieră deschisă
+ traiectoria solicitării 

mediane

Interior portieră închisă 
– fără traiectoria 

solicitării 

Interior portieră
deschisă – fără

traiectoria solicitării

Referinţa 1 

Referinţa 2

Referinţa 3

Referinţa 4
 Segment D

Estimare 17%

Estimare 17%20%S-in motion

20%

17%S-in motion soluţia 1

S-in motion soluţia 2
◆
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◆
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●
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◆

◆
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Noi oţeluri utilizate la
portiera optimizată din oţel

Oţelul Usibor® 1500P a fost selectat 
drept material pentru bara de impact 
lateral şi pentru întărirea articulaţiei unei 
portiere. Un oţel călit prin presare, 
Usibor® 1500P, oferă atât reducerea 
masei, cât şi capacitatea îmbunătăţită de 
rezistenţă la impact. Datorită 
caracteristicilor sale mecanice deosebite 
după ambutisare la cald, se poate reduce 
masa cu până la 50%, în comparaţie cu un 
oţel cu rezistenţă extrem de ridicată. În 
această aplicaţie, bara de impact lateral 
din Usibor® 1500P are numai 1,5 mm 
grosime, iar întărirea articulaţiei are numai 
1,3 mm grosime.

Pentru panoul exterior al portierei 
optimizate a fost selectat 280 Dual Phase 
(FF 280 DP) complet fi nisat. Acest tip de 
oţel manifestă o rezistenţă excelentă la 
lovituri. Limita de curgere a oţelurilor 
bifazice este suplimentar crescută prin 
procesul de uscare a vopselei în cuptor. 
Oţelurile bifazice complet fi nisate oferă 
un potenţial excelent de reducere a masei 
reperelor structurale şi, în cazul mărcii FF 
280 DP, a reperelor exterioare, cum este 
panoul exterior al portierei. La 0,6 mm, 
panoul exterior din FF 280 DP este cu 
0.15 mm mai subţire decât oţelul Bake 
Hardening 180 (BH 180), care oferă o 
performanţă similară la lovituri.

Panoul interior al portierei este format 
ca un semifabricat sudat cu laser (LWB), 
care păstrează performanţele în caz de 
coliziune în partea frontală a vehiculului. 
Oţelul selectat este ArcelorMittal 05, un 
oţel moale, nealiat, laminat la rece, 
proiectat pentru aplicaţii de ambutisare 
adâncă şi foarte adâncă.

Costurile suplimentare ale reducerii masei în raport cu benefi ciile  

Portieră optimizată din oţel, cu indicarea mărcilor utilizate 
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Portiere din aluminiu 

VVT
CVT

Stop Start

TA cu 6 viteze

ECR

Ambreiaj dublu

Dezactivare cilindri 

Comandă supapă 
fără camă 

Reducere dimensiuni

Bară de impact lateral
Usibor® 1500P 1,5 mm

Întărirea articulaţiei
Usibor® 1500P 1,3 mm

Cost suplimentar:
numai +0,3€/kg redus

Reducere a masei: 12%

Masă: 12,87 kg

Panou interior de portieră
Semifabricat sudat cu
laser ArcelorMittal 05 
0,8 mm/0,65 mm

Panou exterior FF 280 DP
0,6 mm (echivalent cu 
BH180 0,75 mm în
comportamentul la 
lovituri)

Element nou de rigidizare a
panoului, pentru
performanţă optimă de
reţinere a uleiului, cu
panou de 0,6 mm

Cost suplimentar la 
alternativa din aluminiu 

8-9€/kg redus

Provocarea consta în reducerea masei 
portierei de referinţă din oţel, care se 
consideră a fi  deja complet optimizată, şi în 
reducerea semnifi cativă a diferenţei de 
masă dintre soluţia portierei optimizate şi 
portiera virtuală de referinţă din aluminiu. 
Soluţiile pe bază de oţel trebuie să fi e 
rentabile, mai rezistente şi cu masă 
apropiată de cea a reperelor alternative.

Noile produse din oţel îmbunătăţesc 
capacitatea de rezistenţă la impact
Printre reperele portierei care au fost 
examinate în studiu se numără bara de 
impact lateral, panourile interioare şi 
exterioare, şi întărirea articulaţiei. Au fost 
examinate patru concepte diferite de 
portiere (vezi fi gura).

Soluţia optimă a utilizat o gamă de noi 
oţeluri de înaltă performanţă care au fost 
dezvoltate de ArcelorMittal. Printre acestea 
se numără Usibor® 1500P şi mărcile Dual 
Phase (DP), cum sunt 1180 Hy şi FF 280 
DP.

Oţelurile selectate pentru portiera din 
oţel optimizat pot aduce îmbunătăţiri în 
siguranţă, dar ce putem spune despre masă 
şi cost? Prin utilizarea de materiale noi, 
portiera optimizată cântărea 12,87 kg, cu 
1,78 kg (12%) mai puţin decât portiera de 
referinţă din oţel. Reducerea totală de masă 
pentru cele patru portiere la vehiculul de 
segment D ar fi  de aproximativ 6,5 kg.

Reduceri semnifi cative
Noua soluţie de portieră are deja masa mai 
uşoară decât portierele celor mai multe 
vehicule de segment C şi D din producţia 
actuală. Când s-a luat în considerare costul, 
soluţia portierei optimizate din oţel a indicat 
reduceri semnifi cative de cost faţă de 
portiera omoloagă din aluminiu. Un calcul 
comparativ a arătat că producătorii de 
automobile care utilizează o soluţie pe bază 
de aluminiu vor plăti un cost suplimentar de 
8€ până la 9€ pe kilogramul de masă 
redusă, din cauza costurilor mai mari cu 
materialele şi prelucrarea acestora.

Aceste costuri suplimentare sugerează că 
înlocuirea oţelului cu materiale alternative 
ar fi  mai puţin efi cientă în comparaţie cu 
simpla implementare a îmbunătăţirilor 
recente ale motoarelor, cum sunt 
transmisiile automate cu şase viteze, 
ambreiajele duble şi reducerea dimensiunilor 
(vezi fi gura de mai sus). Cu toate acestea, 
combinarea îmbunătăţirilor motorului cu 
portiera optimizată din oţel şi soluţiile 
identifi cate în cadrul S-in motion va 
conduce la performanţe chiar mai bune în 
privinţa mediului şi a siguranţei pentru 
producătorii de automobile.

Referinţă: portieră din oţel
Masă: 14,64 kg

RO update nov 2010.indd   7RO update nov 2010.indd   7 8/11/10   17:138/11/10   17:13



8    Update l Revistă pentru clienţi l Noiembrie 2010

Transformatoarele auxiliare utilizate în 
sistemele aeronavelor – cunoscute şi sub 
denumirea de transformatoare aeronautice 
– trebuie evident să furnizeze energie 
electrică, să menţină niveluri constante de 
tensiune şi să prevină pierderile în sarcină. În 
plus, acestea trebuie să fi e cât mai mici şi 
mai uşoare posibil şi să nu producă zgomot 
în utilizare, sau nivelul de zgomot să fi e cât 
mai redus, în acelaşi timp cu o menţinere 
scăzută a costurilor.

Este încă aliajul Fe-Co alegerea 
evidentă?

Dacă reducerea de volum şi de masă 
reprezintă singurii parametri critici de 
proiectare, aliajele Fe-Co reprezintă 
alegerea evidentă. În comparaţie cu aliajele 
Fe-Si, acestea permit punctului de 
funcţionare al transformatorului să fi e 
deplasat la niveluri mai ridicate de 

Aprofundarea utilizării oţelurilor
electrotehnice la transformatoare

ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) este un furnizor de prim rang de aliaje 
fi er-siliciu (Fe-Si) şi fi er-cobalt (Fe-Co). Aceste materiale se utilizează ca miezuri 
magnetice pentru maşini electrice, cum sunt motoarele, generatoarele şi 
transformatoarele. Producătorii de transformatoare auxiliare pentru diverse 
aplicaţii în aeronautică (ventilaţie, încălzirea meniurilor pasagerilor etc.) au lansat 
recent un număr de proiecte de retehnologizare, cu scopul reducerii masei, 
volumului şi costului. Cercetătorii de la ArcelorMittal FCE au profi tat de acest 
prilej pentru a investiga alegerea optimă de material magnetic moale pentru 
aplicaţii specifi ce.

polarizare, având ca rezultat miezuri 
magnetice mai mici şi, prin urmare, volum şi 
masă mai scăzute ale transformatorului. 
Utilizarea aliajelor Fe-Co asigură, de 
asemenea, pierderi scăzute datorate 
curenţilor turbionari, astfel încât se poate 
atinge o efi cienţă mai ridicată.

Deşi aliajele Fe-Si au o polarizare mai 
mică în saturaţie decât aliajele Fe-Co, ele 
pot fi  proiectate pentru o rezistivitate 
ridicată. Procedeele specifi ce de producţie 
ne permit să optimizăm nivelurile de 
permeabilitate şi performanţă magnetică 
ale oţelurilor electrotehnice aliate cu siliciu, 
astfel încât în unele cazuri acestea pot 
deveni alternative viabile la oţelurile 
electrotehnice aliate cu cobalt, care sunt 
mai costisitoare.

Sigrid Jacobs este unul dintre specialiştii 
în oţeluri electrotehnice din cadrul 
ArcelorMittal FCE, cât şi şeful 

compartimentului de Strategie şi Relaţii cu 
Clienţii. „Mai multe unităţi de producţie 
ArcelorMittal sunt implicate în producţia 
unei game largi de aliaje Fe-Co şi Fe-Si”, 
afi rmă aceasta. „Prin urmare, ne afl ăm 
într-o poziţie extrem de bună pentru a 
investiga argumentele pro şi contra pentru 
amândouă şi pentru a ajuta clienţii să 
opteze pentru un material într-o manieră 
informată, în ceea ce priveşte performanţa, 
dimensiunile, producerea de zgomot şi 
costul transformatorului.” 

„Am început investigaţia noastră la 
începutul anului 2010”, continuă Sigrid 
Jacobs. „Am hotărât să ne concentrăm pe 
un transformator trifazat utilizat pentru 
alimentare electrică auxiliară. Am 
considerat ca referinţă un transformator cu 
miez de aliaj Fe-Co şi grosimea tolelor de 
0,20 milimetri. Grosimea tolelor este un 
parametru de proiectare important, 
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întrucât este un factor semnifi cativ în 
încălzirea miezului din oţel. Miezurile 
transformatoarelor nu sunt fabricate din 
oţel masiv, întrucât acest lucru ar conduce 
la pierderi prin circulaţia de curenţi mari.”

Aşa cum se poate constata din tabelul de 
mai sus, s-au comparat opt materiale 
magnetice diferite. Cercetătorii au început 
să investigheze cât de mult ar trebui să 
modifi ce dimensiunile şi volumele 
transformatoarelor pentru a menţine 
aceeaşi putere aparentă şi aceleaşi pierderi 
la sarcină nominală, indiferent de 
materialele din care miezurile magnetice ar 
fi  constituite.

„Am ales o abordare numerică”, explică 
Sigrid Jacobs. Cu privire la masă şi volum, 
transformatorul cu miez din aliaj Fe-Co pe 
care l-am folosit ca referinţă a fost evident 
superior faţă de toate celelalte 
transformatoare. În consecinţă, am folosit 
valorile măsurate în acest transformator ca 
valori de referinţă. Prin compararea 
acestora cu valorile pe care le-am măsurat 
pentru toate celelalte combinaţii de 
materiale şi dimensiuni, am putut stabili 
alternative la transformatorul de referinţă, 
care ar fi  viabile cu privire la cost şi masă.”

În anii recenţi, inginerii au reuşit să reducă 
masa totală a avioanelor moderne. Potrivit 
lui Sigrid Jacobs, acest fapt deschide noi 
posibilităţi în utilizarea transformatoarelor 
cu miezuri magnetice de Fe-Si. „Acestea 
sunt, într-adevăr, puţin mai voluminoase şi 
mai grele decât transformatoarele mai 
scumpe cu Fe-Co”, mărturiseşte aceasta. 
„Însă, din moment ce fuzelajele moderne au 
devenit mai uşoare, este mai puţin 

important acum dacă anumite instrumente 
şi aparate auxiliare sunt întrucâtva mai mari 
şi mai grele, mai ales dacă acestea 
contribuie la confortul piloţilor şi 
pasagerilor. Acesta este, desigur, cazul 
transformatoarelor cu aliaj Fe-Si, care 
– spre deosebire de transformatoarele cu 
aliaj Fe-Co – nu emit un bâzâit iritant.” 

Scurt rezumat
Studiul comparativ al ArcelorMittal FCE a 
ajuns la nişte concluzii interesante, pe care 
Sigrid Jacobs le prezintă într-o listă concisă. 
„Atenţie, aceste concluzii nu iau în 
considerare costurile de matriţare şi 
asamblare, care sunt infl uenţate, desigur, de 
alegerea materialului”, ne previne aceasta.
1. Dacă scopul este de a construi un 

transformator foarte compact, iar un 
bâzâit (magnetostricţiunea) nu 
reprezintă o problemă, oţelurile pentru 
electrotehnică cu grăunţi neorientaţi, cu 
un conţinut ridicat de cobalt (Fe-Co), 
de grosime 0,2 mm reprezintă încă cea 
mai bună opţiune.

2. Dacă o creştere de masă de aproximativ 
20% este acceptabilă, iar costurile cu 
materialul trebuie să fi e reduse drastic 
(la 7% din opţiunea cea mai 
costisitoare), se recomandă utilizarea 
oţelului silicios cu grăunţi orientaţi, de 
grosime 0,23 mm. Acest material va 
conduce numai la creşterea moderată a 
emisiilor de zgomot asociate cu 
magnetostricţiunea.

3. Materialele care determină o creştere 
de masă de 33% nu permit o reducere 
ulterioară a costului cu materialele.

Tip de aliaj Fe-Co Fe-Si

Structură Grăunţi neorientaţi  Grăunţi orientaţi  Grăunţi neorientaţi Grăunţi orientaţi
(compoziţie) (49% Co) (27% Co) (3% Si) (3% Si)

Grosime (mm) 0,20 0,34 0,20 0,34 0,20 0,35 0,20 0,35

4. Pentru cel mai ieftin transformator, 
utilizaţi oţel silicios cu grăunţi 
neorientaţi, de 0,35 mm grosime. 
Acesta reduce costul cu materialele la 
numai 6% din cea mai scumpă opţiune. 
De asemenea, acest material produce 
un zgomot foarte mic 
(magnetostricţiune redusă), dar 
determină o creştere a masei cu 46%.

ArcelorMittal furnizează de fapt toate 
tipurile de oţeluri electrotehnice pentru 
fabricarea de miezuri de transformatoare 
de înaltă frecvenţă. „Datorită acestui nou 
studiu, echipele noastre tehnice şi 
comerciale pot ajuta clienţii să aleagă 
materialul cel mai bun posibil, pentru orice 
fel de aplicaţie de transformator. Acesta a 
fost un efort de echipă cu adevărat 
impresionant, cu contribuţii din partea 
centrelor noastre Global R&D din Gent din 
Belgia, Imphy şi Saint-Chély d’Apcher din 
Franţa, Timóteo din Brazilia şi Frýdek-
Místek din Republica Cehă. Cercetarea 
noastră ne-a oferit, într-adevăr, o 
perspectivă asupra infl uenţei alegerii 
materialelor cu privire la cost, volum, masă, 
performanţă şi zgomot.”

Studiu comparativ

În studiul comparativ, s-a presupus că foiţa de aluminiu este conductor. 
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În catalogul nostru veţi găsi informaţii 
cuprinzătoare despre proprietăţile mecanice, 
chimice şi magnetice ale tuturor produselor 
noastre, cât şi despre avantajele, aplicaţiile şi 
corespondenţa mărcilor acestora. În multe 
cazuri, eticheta calităţii „ArcelorMittal” 
garantează faptul că un produs are calitatea 
chiar mai bună decât o solicită standardul 
european. Această carte este o veritabilă 
lucrare de referinţă: veţi găsi în ea toate 
informaţiile de care aveţi nevoie despre 
produse.

Un ghid de selectare uşor de utilizat
Punctul de acces logic în acest catalog nou 
este un ghid de selectare, uşor de utilizat, 
care se bazează pe o abordare a 
segmentelor de piaţă şi care vă va îndruma 
direct la mărcile şi calităţile de oţeluri şi 
acoperiri, care sunt ideale pentru aplicaţiile 
dumneavoastră specifi ce. Ghidul de 
selectare conţine şi câteva produse noi, care 
sunt în prezent în curs de dezvoltare. 
Întrebaţi persoana de contact din cadrul 
ArcelorMittal despre detalii referitoare la 
momentul şi locul în care acestea vor fi  puse 
la dispoziţie.

Mai mult decât un furnizor de oţel
ArcelorMittal doreşte să fi e mai mult decât 
un simplu furnizor de oţel. De aceea, un 
întreg capitol este dedicat soluţiilor pe bază 
de oţel, Sănătăţii, Securităţii în muncă şi 
Mediului, cât şi unor aspecte tehnice cum 
sunt sudarea şi ambutisarea adâncă. Dorim 
să vă ajutăm în proiectarea şi dezvoltarea de 
procese pentru găsirea de soluţii inovatoare, 
în care să se folosească la maxim avantajele 
oferite de oţelurile noastre. Echipele noastre 

În curând pe biroul dumneavoastră: 
Catalogul nostru de produse

În ultimele douăsprezece luni, am înregistrat peste 350.000 de accesări ale 
catalogului nostru online interactiv de produse Industry pe www.arcelormittal.
com/fce. Cu toate acestea, am primit în continuare multe solicitări din partea 
dumneavoastră, clienţii noştri, referitoare la un catalog tipărit. Prin urmare, avem 
acum prima noastră ediţie tipărită a catalogului de produse ArcelorMittal Flat 
Carbon Europe pentru aplicaţii industriale şi suntem încântaţi să v-o prezentăm!

de servicii tehnice vor colabora cu 
dumneavoastră în fi ecare moment şi vă vor 
oferi servicii adaptate cerinţelor 
dumneavoastră.

Dezvoltare continuă
Întrucât ArcelorMittal desfăşoară o politică 
de dezvoltare continuă, catalogul de 
produse va fi  în mod inevitabil supus 
schimbării. De aceea, vă recomandăm
să consultaţi cu regularitate catalogul
nostru online de produse (disponibil în 
engleză, franceză, germană şi spaniolă) pe 
www.arcelormittal.com/fce

Vă rugăm să reţineţi că, în anumite cazuri, 
după consultări suplimentare sau datorită 
progreselor în ceea ce priveşte fl exibilitatea 
producţiei în laminoare, este posibil să 
modifi căm gama specifi cată în tabelele de 
dimensiuni din specifi caţiile produselor 
noastre. În plus faţă de informaţiile din acest 
catalog, echipele noastre comerciale, 
centrele de cercetări şi specialiştii în produse 
se afl ă la dispoziţia dumneavoastră pentru a 
răspunde la orice întrebări. Pentru chestiuni 
privind produsele, adresaţi întrebările 
dumneavoastră pe e-mail în atenţia:
fce.technical.assistance@arcelormittal.com

Catalogul tipărit este disponibil în limba 
engleză. Doriţi să primiţi un exemplar? 
Trebuie doar să-l solicitaţi 
reprezentantului local de vânzări 
ArcelorMittal şi veţi descoperi calitatea 
superioară şi natura inovatoare a gamei 
noastre vaste de produse şi servicii. 

O veritabilă lucrare
de referinţă

Calitatea şi îmbunătăţirea continuă fac 
parte integrantă din realitatea 
industrială şi comercială a
ArcelorMittal Flat Carbon Europe 
(FCE). Din acest motiv, din doi în doi 
ani efectuăm sondaje de opinie privind 
satisfacţia clienţilor noştri din sectorul 
automobile şi industrial. Sondajul de 
opinie realizat pe o platformă 
electronică în rândul clienţilor noştri 
industriali, care a fost întreprins în al 
doilea trimestru al anului 2010, 
reprezintă un instrument valoros 
pentru a verifi ca dacă ne ridicăm la 
nivelul aşteptărilor şi pentru a identi-
fi ca ce putem face pentru a deveni mai 
efi cienţi.

1114 clienţi din sectorul industrial au fost 
invitaţi să completeze un chestionar 
electronic, care a acoperit diverse aspecte 
ale relaţiilor acestora cu
ArcelorMittal FCE: performanţa 
comercială, gestionarea comenzilor, 
calitatea produselor, oferta tehnică şi de 
inovaţii, rezolvarea reclamaţiilor, comunica-
rea etc.

Prin compararea constatărilor cu cele 
provenite de la sondajul de opinie anterior, 
am obţinut informaţii valoroase cu privire la 
evoluţia satisfacţiei clienţilor şi am putut 
evalua punctul de vedere al clienţilor 
despre introducerea celor patru Business 
Division. În plus, sondajul de opinie ne-a 
ajutat să cotăm propria performanţă 
comparativ cu cea a celor mai buni 
concurenţi ai noştri. 

Sondajul de opinie a atins o rată de 
răspuns de 48% şi a provocat multe 
comentarii constructive. Pentru a rezuma, 
se poate afi rma că ArcelorMittal FCE a 
progresat, dar mai are încă un drum lung de 
parcurs până la atingerea excelenţei.

Rezultatele au fost analizate deja în 
detaliu, iar în iulie a fost comunicat un 
raport complet managementului senior, 
echipelor din uzinele noastre,organizaţiilor 
comerciale şi serviciilor de suport tehnic. 
Comitetele de conducere şi Departamen-
tele de Vânzări din fi ecare Business Division 
au început să dezvolte planuri specifi ce de 
măsuri, care vor fi  implementate în curând. 
Toate aceste planuri vor fi  integrate într-un 
Plan general de Acţiuni pentru Progres. 

Multe mulţumiri celor care au participat 
la acest sondaj de opinie. Echipele noastre 
de vânzări vor oferi curând clienţilor un 
vast feedback.

A fi  la înălţime 
pentru 
îmbunătăţire
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Oţelul patinat, comercializat de 
ArcelorMittal în Europa sub denumirea de 
Indaten®, a fost pus la punct prima oară în 
Statele Unite la sfârşitul anilor 1930. De 
atunci s-a folosit la multe clădiri, poduri şi 
sculpturi, unde a fost necesar un fi nisaj 
natural şi rezistent la uzură. Pablo Picasso a 
utilizat acest material, într-un mod rămas 
renumit, pentru sculptura sa din 1967, 
cunoscută drept Chicago Picasso, care este 
încă amplasată în Daley Plaza din Chicago. 

Cea mai recentă creaţie din oţel patinat 
este pavilionul naţional al Luxemburgului de 
la Expoziţia Mondială din Shanghai. 
Proiectat de François Valentiny, originar din 
Luxemburg, pavilionul are forma unei case 
uni-familiale lărgite, înconjurată de un zid ca 
o fortăreaţă. Duritatea oţelului patinat este 
atenuată de copacii plantaţi deasupra 
incintei, o grădină suspendată în mijloc şi un 

Pavilionul Luxemburgului de la Expoziţia Mondială 
expune oţel patinat
Expo 2010 s-a deschis la Shanghai în China la începutul lunii mai, având expozanţi 
din aproape 200 de ţări. Una dintre cele mai impresionante clădiri de pe 
amplasamentul de 5,3 km² este pavilionul naţional al Luxemburgului. Proiectat de 
arhitectul François Valentiny, pavilionul utilizează oţel patinat pentru crearea unui 
dialog dramatic între vizitatorul expoziţiei şi natură. 

eleşteu acoperit de nuferi giganţi din oţel. 
„Am plantat copaci şi vegetaţie, astfel încât 
clădirea centrală să arate ca un castel”, 
explică Valentiny. „În chineză, Luxemburg 
înseamnă fortăreaţă şi pădure, de aceea 
folosesc imagini, simboluri şi forme.”

Un produs magic
Valentiny a ales oţelul patinat de la 
ArcelorMittal după ce a lucrat cu acest 
material la câteva proiecte. Alegerea sa a 
fost infl uenţată de destinaţia clădirii, ţinând 
seama şi de durata de exploatare a acesteia. 
„Pentru un pavilion cu o durată de viaţă de 
şase luni, oţelul sau lemnul este ideal, 
deoarece se construieşte uşor şi se 
reciclează.” Foile de tablă de 5,6 x 1,5 metri 
din oţel patinat au fost laminate la uzina 
Fos-sur-Mer din Franţa din cadrul 
ArcelorMittal şi au fost livrate în Shanghai, 

unde pavilionul a fost asamblat de inginerii 
locali. 

Iniţial, echipa chineză nu era familiară cu 
alegerea materialului, iar construcţia a fost 
întârziată cu trei săptămâni. „Pentru 
inginerii chinezi, oţelul patinat este un 
produs magic”, explică Valentiny. „Este ceva 
de nivel înalt şi aceştia cred că trebuie 
respectat.” După reasigurări că puteau lucra 
cu materialul în acelaşi mod ca şi cu alte 
tipuri de oţel, inginerii au început 
construcţia, fi nalizând pavilionul la timp 
pentru deschiderea expoziţiei.

Oţel, molid şi sticlă
Oţelul patinat este utilizat pentru exterior, 
pardoseală şi acoperişul pavilionului. 
Aceasta este o semnătură a fi lozofi ei de 
proiectare a lui Valentiny: „Trei materiale 
sunt sufi ciente!”, explică acesta. „Îmi place 

Noaptea, oţelul oxidat al 
pavilionului răspunde la ecoul 

aurului statuii Gëlle Fra

Un dialog armonios cu natura
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Despre oţelul patinat

Comercializat de Flat Carbon Europe sub 
denumirea de Indaten®, oţelul patinat îşi 
dezvoltă patina ca urmare a expunerii în 
atmosferă. Primul strat de oxid apare în 
câteva săptămâni, realizându-se culoarea 
fi nală în decurs de unul sau doi ani. 
Finisajul poate dura, fără a fi  întreţinut, o 
perioadă de cel puţin 80 de ani. De 
asemenea, oţelul poate fi  oxidat 
preliminar.

Materialul de aliere primară în oţelul 
patinat este cuprul, în concentraţii de 
până la 0,55%. Cuprul produce un strat 
protector omogen şi regenerator pe 
suprafaţă, ceea ce împiedică coroziunea şi 
asigură integritatea oţelului de dedesubt.

Informaţii suplimentare

Puteţi găsi mai multe informaţii despre 
Indaten® în centrul nostru de documente 
cu privire la produse de pe www.
arcelormittal.com/fce. Daţi clic pe 
Products & Services > Product document 
centre Industry şi selectaţi Oţelurile 
rezistente la coroziune atmosferică 
Indaten®.

Caracterele chinezeşti reprezentând sloganul pavilionului, „Şi ce este mic este frumos”, sunt inscripţionate 
în peretele împrejmuitor

Oţelul patinat situat la partea exterioară este 
supus tratamentului de oxidare

Cadre din oţel susţin panourile interioare din lemn

să folosesc aceleaşi suprafeţe la pereţi, 
acoperiş şi pardoseală, şi există un număr 
limitat de materiale cu care se poate face 
acest lucru.” Tavanul interior este căptuşit 
cu lemn de molid din pădurile din 
Luxemburg şi este fi xat în cadre din oţel. Cel 
de-al treilea şi ultimul material este sticla, 
care este utilizată în deschiderile 
pavilionului.

Pe o coloană din oţel de trei metri, situată 
la intrarea în pavilion, este amplasată statuia 
Gëlle Fra (Doamna de aur). Concepută în 
1923, statuia este amplasată de obicei în 

Piaţa Constituţiei din oraşul Luxemburg, 
însă a fost donată pavilionului pe durata 
expoziţiei. „Contrastul dintre oţelul oxidat şi 
suprafaţa aurită a statuii Gëlle Fra 
generează un sentiment ciudat”, afi rmă 
Valentiny. „Când priveşti clădirea pe timpul 
nopţii, şi oţelul seamănă cu aurul.”

Milioane de vizitatori aşteptaţi
Reacţia vizitatorilor expoziţiei sosiţi la 
pavilion a fost pozitivă. „Chinezii sunt foarte 
curioşi şi arată un interes puternic legat de 
acest material”, afi rmă Valentiny. „În primele 

săptămâni, aceştia au atins faţada, 
deoarece credeau că este imposibil să 
construieşti cu oţel ruginit.” Peste şase 
milioane de oameni sunt aşteptaţi să treacă 
prin pavilion în perioada de jumătate de an 
cât este deschisă expoziţia. Deşi oţelul 
patinat formează atât pardoseala interioară, 
cât şi cea exterioară, nu este necesară nicio 
acoperire pentru a o proteja de elementele 
de uzură din partea vizitatorilor. 

În timp ce Gëlle Fra se va întoarce în 
oraşul Luxemburg la sfârşitul expoziţiei, 
viitorul pavilionului este încă în discuţie. 
Deşi concepută pentru a fi  în întregime 
reciclată, există planuri de repatriere a 
clădirii la Luxemburg, unde ar putea fi  
folosită în alte scopuri. Ca şi Gëlle Fra, oţelul 
patinat va continua să dăinuie, oriunde îşi va 
găsi utilitatea.
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Cercetarea pentru clienţii industriali care 
utilizează laminate plate din oţel carbon 
(vezi caseta) este împărţită în două unităţi 
de producţie, Gent şi Liège (Belgia). 
„Constituim împreună un centru de 
cercetare orientat către piaţă, cu cele două 
unităţi care colaborează strâns”, confi rmă 
managerii centrelor de cercetare, Sven 
Vandeputte şi Michel Beguin.

Oameni şi resurse
În pofi da recesiunii economice, 
ArcelorMittal a investit continuu în 

Adaptarea soluţiilor inovatoare la 
necesităţile generaţiilor viitoare
Nu cu mult timp în urmă, când economia era înfl oritoare, companiile europene au 
recunoscut unanim importanţa investirii în produse inovatoare şi deosebite. Însă, 
ca rezultat al crizei de lichidităţi, aceleaşi companii sunt brusc mai puţin pregătite 
să se înhame la investiţii pe termen lung... Bineînţeles, cu excepţia cazului când 
pot face echipă cu un partener puternic, care le poate ajuta să-şi recâştige avântul 
iniţial de cercetare şi dezvoltare. Echipele de cercetare şi dezvoltare de pe plan 
global din cadrul ArcelorMittal ar putea fi  tocmai partenerul căutat. Împreună cu 
clienţii noştri, putem adapta soluţii inovatoare la necesităţile generaţiilor viitoare.

echipamente de ultimă oră. „Prin urmare, ne 
afl ăm în prezent într-o poziţie excelentă, 
din care putem oferi clienţilor tehnologie de 
ultimă oră pentru caracterizarea 
materialelor şi dezvoltarea proceselor”, 
afi rmă Michel Beguin. „Putem simula de 
fapt orice situaţie de producţie din realitate, 
în vederea perfectării soluţiei noastre, şi 
putem preveni apariţia problemelor tehnice 
în unităţile de producţie ale clienţilor noştri. 
Procedând astfel, reducem substanţial 
costurile de producţie şi dezvoltare ale 
clienţilor noştri, reducem timpul de 

comercializare şi creştem de fapt 
performanţa procesului.”

„Laboratoarele noastre sunt dotate cu 
ingineri şi oameni de ştiinţă de douăzeci de 
naţionalităţi diferite”, adăugă Sven 
Vandeputte. „Aceştia lucrează în strânsă 
legătură cu celelalte laboratoare de 
cercetare şi dezvoltare de pe plan global şi 
cu universităţi de peste tot din lume şi 
împărtăşesc aceeaşi pasiune pentru ştiinţă 
şi cercetare orientată spre piaţă. Fiecare 
membru al echipei contribuie cu experienţă 
şi competenţe complementare, 
transformând echipa într-o entitate mai 
vastă decât suma componentelor sale. 
Acest lucru a condus la câştigarea încrederii 
multor companii industriale de prim rang.”

Prin existenţa tuturor acestor 
naţionalităţi în echipă, se creează şi 
avantaje de comunicare. „Cu siguranţă ne-a 
ajutat să stabilim o atmosferă stimulantă”, 
zâmbeşte Sven Vandeputte. „În plus, se 
simplifi că interacţiunea cu clienţii de 
oriunde din lume. Există întotdeauna cineva 

Managerii centrelor de cercetare, Sven Vandeputte şi Michel Beguin
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Ce înţelegem prin «clienţi 
industriali»? 

Centrele de cercetare orientate către 
industrie de la Gent şi Liège, din cadrul 
ArcelorMittal, se poziţionează ca 
parteneri de cercetare şi dezvoltare 
pentru companiile specializate în 
construcţii, aparate de uz casnic, 
construcţii mecanice şi construcţii de 
maşini, prelucrarea tablei groase, tuburi şi 
ţevi, echipamente de hidro-ventilaţie şi 
aer condiţionat, tamburi, mobilier, aplicaţii 
electromagnetice, generarea de energie, 
sisteme de transport şi depozitare, 
aplicaţii în largul mărilor etc.

Majoritatea lucrărilor de cercetare şi 
dezvoltare executate la Gent şi Liège sunt 
pentru clienţii ArcelorMittal Flat Carbon 
Europe, dar centrul este implicat şi în 
proiecte de colaborare cu alte unităţi 
ArcelorMittal: Flat Carbon Americas, 
Tubular Products (pentru industria 
petrolului şi gazelor), Long Products, 
Distribution & Solutions, Stainless Europe 
şi Stainless Brazil.

din echipă care are califi cările necesare şi 
poate vorbi în limba clientului.”
Michel Beguin şi Sven Vandeputte 
întâmpină cu bucurie iniţiativa echipelor 
comerciale de a invita cu regularitate clienţii 
în centrele de cercetare. „Aceste vizite 
reprezintă oportunităţi excelente pentru 
clienţi să se convingă de ceea ce putem 
face pentru ei: facilitarea proceselor de 
inovare orientate către piaţă.”

Inovaţia ca rachetă în două trepte
„Obiectivul nostru este să ajutăm 
întotdeauna clienţii să găsească răspunsuri 
inovatoare la propriile nevoi de afaceri, 
afl ate într-o continuă dezvoltare”, explică 
Michel Beguin. „Facem o distincţie clară 
între inovaţiile graduale şi cele radicale. 
Dezvoltările graduale reprezintă reglaje şi 
îmbunătăţiri ale tehnologiilor şi produselor 
existente. Acestea sunt întotdeauna bine 
documentate în specifi caţiile noastre 
tehnice, în reviste şi pe paginile noastre 
web.”

„Dezvoltările radicale provoacă gândirea 
de afaceri convenţională. De-a lungul anilor, 
centrul nostru de cercetare şi dezvoltare a 
pus la punct câteva dintre aceste 
«elemente de schimbare a jocului», care
le-au permis clienţilor să câştige pieţe 
complet noi şi să avanseze faţă de 
concurenţii lor.”

Dezvoltările cu adevărat radicale necesită 
întotdeauna un efort considerabil pe frontul 
comunicării. Potrivit lui Michel Beguin, 
echipele de cercetare - dezvoltare şi 
comerciale trebuie să colaboreze strâns în 
vederea adoptării unei tehnologii noi. 
„Dezvoltările radicale sunt precum 
rachetele în două trepte. Mai întâi trebuie 
să dezvoltăm integral tehnologia, de 

preferat cu implicarea activă a clientului, 
transformând procesul într-un proiect de 
„inovare deschisă” adevărată. Apoi trebuie 
să ajutăm clientul să cucerească piaţa. 
Clienţii fi nali trebuie să fi e informaţi în 
legătură cu benefi ciile noului produs sau ale 
noii tehnologii. Rezistenţa lor rezonabilă sau 
nerezonabilă trebuie să fi e învinsă, până 
când aceştia fac în cele din urmă o achiziţie 
a unui lot de probă.

Co-engineering
„Cea mai bună cale de a lansa cu succes un 
produs nou sau o tehnologie nouă, fi e 
aceasta graduală sau radicală, este prin 
co-engineering”, consideră Sven 
Vandeputte. „Clienţii care sunt într-adevăr 
inspiraţi de una dintre ideile sau conceptele 
noastre inovatoare sunt mult mai înclinaţi 
să participe activ în dezvoltarea ulterioară a 
produsului sau a tehnologiei. Ei ştiu că 
aceasta este cea mai bună cale de a obţine 
rezultatul optim. Toate dezvoltările noastre 
noi – chiar şi cele mai radicale – s-au bazat, 
cel puţin parţial, pe ideile provenite de la 
unul sau mai mulţi clienţi.”

„Ştiu că merg împotriva curentului, 
afi rmând că viitorul companiilor europene 
nu stă în produse de uz curent, ci în produse 
unice cu valoare adăugată superioară. 
Oricât de necesară şi de inevitabilă ar fi  
reducerea costurilor, dezvoltarea de 
produse noi, de diferenţiere, s-a dovedit a fi  
o modalitate foarte efi cientă de asigurare a 
profi tabilităţii pe termen lung. Prin urmare, 
diferenţierea este cheia, iar cercetarea şi 
dezvoltarea globală din cadrul ArcelorMittal 
o poate face mult mai fezabilă”, conchide 
Sven Vandeputte.

Răcirea epruvetelor Panouri solare din cupru, aluminiu şi oţel

Oricât de necesară şi de inevitabilă ar fi  reducerea costurilor, 
dezvoltarea de produse noi, de diferenţiere, s-a dovedit a fi  o 
modalitate foarte efi cientă de asigurare a profi tabilităţii pe 
termen lung. 
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Acoperirea metalică Magnelis® de la 
ArcelorMittal asigură o protecţie optimă a 
suprafeţelor împotriva uzurii pe termen 
lung. După efectuarea unei serii de teste 
comparative, această nouă şi revoluţionară 
acoperire s-a dovedit a fi  semnifi cativ 
superioară produselor europene alternative.

Cheia este magneziul
Magnelis® se produce pe o linie industrială 
clasică de zincare prin imersare, dar se 
scufundă într-o baie de metal topit, care 
conţine o compoziţie chimică specifi că de 
zinc cu conţinut de 3,5% aluminiu şi 3% 
magneziu. Conţinutul de 3% magneziu este 
decisiv, deoarece creează un strat stabil şi 
robust pe întreaga suprafaţă metalică, 
oferind o protecţie mult mai efi cientă 
împotriva coroziunii decât acoperirile cu un 
conţinut mai scăzut de magneziu. 
Magnelis® este de până la zece ori mai 
performant decât oţelul zincat.

Experimentat şi testat
Magnelis® reprezintă acoperirea optimă 
pentru protecţia împotriva coroziunii 
atmosferice. Distrugerea acoperirii, care are 
loc, de exemplu, într-un mediu cu conţinut 
de amoniac, este de şapte ori mai scăzută 
în cazul utilizării produsului Magnelis® decât 
în cazul unei acoperiri standard cu zinc. Şi în 
cazul mediilor foarte alcaline – în care 
pH-ul este între 10 şi 13 – rezistenţa la 
coroziune oferită de Magnelis® este 
superioară altor acoperiri metalice. 

Inovaţia se regăseşte în fundamentul 
existenţei ArcelorMittal. De la an la an, 
producătorul de oţeluri a excelat în 
dezvoltarea de acoperiri metalice, 
oferind o gamă largă de opţiuni 
constructive, cu deosebite avantaje în 
plan economic, tehnologic şi al mediului 
înconjurător. Cea mai recentă inovaţie a 
sa – o extraordinară şi radicală 
descoperire în domeniul acoperirilor 
metalice rezistente la coroziune – nu 
face excepţie de la regulă. 

Cele mai agresive medii necesită cea mai durabilă 
acoperire a suprafeţelor

Magnelis®
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acoperite cu zinc pur. În plus, ca şi produsul 
Aluzinc®, Magnelis® reduce considerabil 
infi ltrarea de zinc în soluri.

Datorită stratului său metalic aderent, cu 
rezistenţă ridicată, Magnelis® poate fi  
prelucrat printr-o varietate de metode, 
printre care îndoirea, ambutisarea şi 
profi larea. În plus, prin scăderea cantităţii de 
acoperire metalică şi păstrarea în acelaşi 
timp a nivelurilor de rezistenţă la coroziune, 
se îmbunătăţeşte în consecinţă sudarea prin 
puncte. O barieră protectoare de oxid 
acoperă sudura, prevenind apariţia ruginii 
roşii. Acoperirea mai subţire facilitează 
prelucrarea şi, încă o dată, oferă reduceri de 
cost substanţiale.

Odată cu dezvoltarea produsului 
Magnelis®, ArcelorMittal introduce încă o 
soluţie de acoperire de primă clasă pe piaţa 
internaţională. Când accentul se pune pe 
protecţie, durabilitate, longevitate, 
rentabilitate şi responsabilitate ecologică, 
Magnelis® punctează la toate capitolele şi 
dovedeşte că poate rezista celor mai difi cile 
condiţii.

Dincolo de capacitatea de a rezista celor 
mai agresive condiţii, Magnelis® oferă atât 
protecţia marginilor debitate expuse la 
reacţii corozive, datorită unei pelicule 
protectoare subţiri pe bază de zinc cu 
conţinut de magneziu, cât şi garanţia unei 
protecţii active şi mai îndelungate a 
suprafeţei. 

În scopul demonstrării acestei efi cacităţi, 
ArcelorMittal a supus o gamă de produse 
cu acoperire metalică unor teste de 
coroziune în ceaţă salină timp de opt luni. 
Rezultatele au evidenţiat în mod categoric 
rezistenţa superioară la coroziune a 
produsului Magnelis®. În deplin contrast cu 
celelalte probe, pe proba de Magnelis® nu 
s-a putut observa deloc rugină roşie.

Excelent din perspectivă economică şi a 
protecţiei mediului
Magnelis® dispune şi de un impresionant 
avantaj economic. Fiind alternativa cea mai 
rentabilă la procesul de post-galvanizare, 
această nouă acoperire oferă benefi cii 
uriaşe în comparaţie cu produsele destinate 

Magnelis® reprezintă o acoperire metalică 
inovatoare, ecologică, care oferă protecţie 
anticorozivă chiar şi în cele mai agresive condiţii de 
mediu

Magnelis® protejează marginile 
debitate expuse, cu ajutorul 
unei pelicule protectoare subţiri 
pe bază de zinc şi cu conţinut 
de magneziu, ceea ce 
împiedică reacţiile corozive.

Test de coroziune în 
ceaţă salină
Strat de acoperire de 
20 μm pe fi ecare faţă

Sunteţi interesat de produsul Magnelis®? 
Luaţi legătura cu reprezentantul local de 
vânzări ArcelorMittal şi veţi descoperi 
acest produs revoluţionar. Sau vizitaţi 
www.arcelormittal.com/fce pentru mai 
multe informaţii.

Rezultatele unui test de coroziune în ceaţă salină evidenţiază clar comportamentul superior de rezistenţă 
la coroziune al produsului Magnelis®

Magnelis® după

34 de săptămâni

Aluzinc® după

34 de săptămâni

Galfan după28 de săptămâni Tablă zincată prin 
imersare după
6 săptămâni  

Magnelis® reprezintă acoperirea optimă pentru 
protecţia împotriva coroziunii atmosferice

post-galvanizării (cu o masă a acoperirii ZM 
mai mare de 250 g/m2) şi chiar în 
comparaţie cu produse cu valoare ridicată, 
cum sunt oţelul inoxidabil şi aluminiul. În 
funcţie de mediul în care acesta este expus, 
Magnelis® oferă o reducere semnifi cativă a 
masei acoperirii de două până la patru ori 
faţă de produsele destinate post-
galvanizării, prezentând în acelaşi timp un 
comportament semnifi cativ mai bun în ceea 
ce priveşte rezistenţa la coroziune. 

În cele din urmă, Magnelis® reprezintă o 
soluţie care dovedeşte responsabilitatea 
faţă de mediul înconjurător. Aplicarea sa 
asigură conservarea resurselor naturale, 
întrucât produsul utilizează o cantitate mai 
mică de zinc în comparaţie cu produsele 
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Până la sfârşitul anului 2008, practic toate 
contactele dintre clienţi şi furnizorul 
acestora de oţel erau realizate prin interme-
diul agenţiilor de vânzări ArcelorMittal FCE, 
agenţii care stabileau cu diverse unităţi de 
producţie modul în care comenzile urmau să 
fi e onorate. Dar, în practică, acest demers nu 
reprezenta întotdeauna cel mai bun sistem. 
Când clienţii doreau să afl e detalii suplimen-
tare privind anumite comenzi, trebuia ca 
agenţiile de vânzări să ia legătura cu unităţile 
de producţie. Prin urmare, ArcelorMittal FCE 
a hotărât să ofere clienţilor opţiunea ca 
aceştia să discute pe marginea comenzilor 
direct cu unităţile de producţie. În acest fel, 
informaţiile puteau fi  schimbate mai rapid, 
fără intermediere, iar agenţiile de vânzări se 
puteau concentra exclusiv pe atribuţiile lor 
comerciale.

O nouă focalizare asupra clientului 
„Desigur, aceasta a reprezentat o schimbare 
radicală pentru unităţile de producţie, care 

Optimizarea serviciilor pentru clienţi
Serviciile pe care companiile le oferă propriilor clienţi reprezintă o valoare 
adăugată semnifi cativă. De acest lucru suntem foarte conştienţi în cadrul 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE). În ultimii ani, am lansat un număr de 
iniţiative destinate creşterii standardului serviciilor noastre. Cu toate acestea, 
Sondajul de opinie a clienţilor pe 2010 a indicat faptul că există încă loc de 
îmbunătăţiri. Kris Notebaert, manager Supply Chain în cadrul ArcelorMittal FCE, a 
trecut imediat la implementarea de măsuri. Acesta şi echipa sa şi-au propus 
creşterea nivelului serviciilor oferite clienţilor de către ArcelorMittal FCE la 
standarde noi. Să aruncăm o privire la ceea ce au realizat.

trebuiau acum să deschidă calea dialogului 
cu clienţii privind execuţia comenzilor 
acestora”, explică Kris Notebaert. „În trecut, 
angajaţii noştri ţineau legătura numai cu 
agenţiile de vânzări, dar acum o mare parte 
dintre aceştia aparţin Departamentelor de 
Servicii pentru Clienţi, care au sarcina de a 
trata cu clienţii în mod direct. Rezultatele 
Sondajului de opinie a clienţilor au indicat 
faptul că s-au semnalat unele probleme în 
decursul acestei schimbări, iar abilităţile de 
comunicare ale angajaţilor, cât şi fl uenţa 
acestora în limbi străine aveau nevoie de 
îmbunătăţiri. Vom aborda în mod cert acest 
aspect în următoarele luni.”

Prin introducerea noului model de 
cooperare, şi-au făcut simţită prezenţa şi 
alte probleme iniţiale. Sistemele de comuni-
care şi fl uxul de date necesitau optimizări 
pentru clienţii care preferau să comunice cu 
unităţile de producţie prin intermediul unui 
punct unic de contact. „Pentru aceşti clienţi 
indicasem un entry point pentru contacte”, 
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clientului, iar personalul lor vorbeşte limba 
acestuia. Contactele cu clienţii care sunt 
aprovizionaţi de un număr de unităţi de 
producţie diferite vor fi , de asemenea, în 
continuare intermediate de agenţiile de 
vânzări.”

Desigur, se vor purta consultări detaliate 
cu clientul înainte de a se decide între 
Departamentul de Servicii pentru Clienţi şi 
agenţia de vânzări ca intermediar al 
comunicării. „Suntem convinşi de faptul că 
Departamentele de Servicii pentru Clienţi 
reprezintă cea mai bună soluţie pentru 
clienţii care achiziţionează în mod regulat 
cantităţi de la un număr limitat de unităţi de 
producţie, dar noi nu dorim să impunem 
nimănui utilizarea acestora”, subliniază Kris 
Notebaert. „Obiectivul nostru principal îl 
constituie satisfacţia clientului.”

În decursul lunii septembrie 2010, Kris 
Notebaert şi echipa sa au fi nalizat reproiec-
tarea principiilor pe care sunt bazate 
modelele de cooperare. În lunile care 
urmează, rezultatele ar trebui să fi e vizibile 
pentru clienţii ai căror furnizori se afl ă în 
unităţile pilot din Gent şi Fos. „Comentariile 
din ultimul Sondaj de opinie a clienţilor ne-au 
arătat modul în care ne putem optimiza 
organizaţia şi sperăm că rezultatele 
următorului Sondaj vor demonstra că 
eforturile noastre nu au fost făcute în 
zadar”, încheie Kris Notebaert. „Scopul 
nostru este acela de a reacţiona rapid când 
este necesară luarea de măsuri. Aceasta este 
singura cale prin care putem menţine un 
nivel ridicat al serviciilor.”

iar acesta este un alt aspect în legătură cu 
care Kris Notebaert aşteaptă unele 
îmbunătăţiri. „Abordarea se modifi că: 
laminoarele vor trebui să opereze într-o 
manieră axată mult mai mult pe client. Ele 
vor avea sarcina de a asigura faptul că 
întrebările vor primi răspunsuri mai bune şi 
mai prompte, şi că vor putea satisface 
cerinţele clienţilor într-o manieră superioară 
şi mai rapidă. SteelUser, platforma noastră 
de tranzacţii electronice, va fi  de asemenea 
îmbunătăţită în scopul atingerii acestui 
obiectiv. Calitatea datelor va fi  optimizată şi 
întreaga pagină de internet va fi  mai uşor de 
utilizat.”

Reproiectare şi cadru temporal
După un an de activitate a Departamentelor 
de Servicii pentru Clienţi, rezultatele 
Sondajului de opinie a clienţilor au ilustrat 
faptul că acest model de cooperare nu a fost 
unul adecvat în mod egal pentru toţi clienţii. 
„Am întreprins o analiza SWOT internă, iar 
aceasta a indicat de asemenea faptul că ar fi  
mai bine să oferim clienţilor noştri şi alte 
opţiuni”, confi rmă Kris Notebaert. „În 
consecinţă, în prezent reproiectăm propriul 
model de servicii oferite clienţilor.”

Contactul direct cu unităţile de producţie 
este încă disponibil, dar vor fi  introduse ca 
alternative şi alte modele de cooperare. 
„Avem de-a face mai mult cu reintroducerea 
de modele vechi”, subliniază Kris Notebaert. 
„Vom continua să oferim opţiunea utilizării 
agenţiilor de vânzări în calitate de puncte de 
contact pentru clienţii care nu pot comunica 
în propria limbă maternă cu unităţile de 
producţie care le onorează comenzile. 
Agenţiile de vânzări îşi au sediile în ţara 

afi rmă Kris Notebaert, „iar acesta era, de 
regulă, unitatea de producţie care furniza 
marea parte din cantitatea de oţel pe care o 
comandaseră. Acest entry point trebuie să 
fi e un portal central de informaţii provenite 
de la toate unităţile producătoare de oţeluri 
pentru clientul în cauză. În practică, aceste 
entităţi entry point nu dispuneau întotdeau-
na de datele necesare care să le permită să 
răspundă prompt tuturor întrebărilor 
clienţilor. Pentru a rezolva această problemă, 
introducem un sistem prin care toate 
unităţile de producţie care deservesc un 
anumit client să poată furniza informaţii în 
mod proactiv unităţii de producţie care 
activează pe post de entry point.”

Dar punerea informaţiilor la dispoziţia 
clienţilor nu reprezintă singura sarcină a 
Departamentelor de Servicii pentru Clienţi. 
Aceste departamente trebuie, de asemenea, 
să aibă capacitatea de a solicita ajustări 
privind programarea producţiei în cadrul 
laminoarelor care îi aprovizionează pe clienţi, 
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„ArcelorMittal FCE era o organizaţie cu un 
înalt grad de centralizare”, declară Jean-Luc 
Maurange. În calitate de Chief Executive 
Offi cer al Business Division South West din 
cadrul ArcelorMittal FCE, el reprezintă unul 
dintre promotorii noii politici care redistri-
buie – şi descentralizează – un număr 
semnifi cativ de responsabilităţi. „CEO ai 
unităţilor noastre de producţie au fost 
consideraţi în mod direct responsabili de 
performanţa uzinelor şi satisfacţia clienţilor 
acestora cu privire la servicii şi inovaţii. În 
consecinţă, trebuie să li se ofere mai multe 
oportunităţi de a fi  receptivi la nevoile şi 
provocările venite din partea clienţilor 
importanţi.”

Clienţii-cheie nu sunt întotdeauna clienţi 
de talie mondială. „Majoritatea clienţilor de 
talie mondială continuă să-şi desfăşoare 
activitatea sub o conducere centralizată”, 
confi rmă Jean-Luc Maurange. „Majoritatea 
clienţilor-cheie sunt reprezentaţi de 
companii locale, care se bucură de o relaţie 
îndelungată cu ArcelorMittal FCE şi merită 
aceleaşi servicii şi nivel de atenţie precum 

marile grupuri internaţionale. ArcelorMittal 
FCE doreşte să identifi ce şi să îndeplinească 
într-o manieră mai efi cientă cerinţele 
acestora, lucru ce poate fi  realizat prin 
organizarea de contacte mai apropiate cu 
aceştia, inclusiv întâlniri cu managementul 
de la cel mai înalt nivel. Nu trebuie 
subestimată importanţa acestor clienţi 
cheie. Ei au meritul real de a dezvolta 
unităţile noastre de producţie pe toate 
planurile şi de a le ajuta să progreseze. O 
mai bună înţelegere reciprocă generează, 
de asemenea, un anumit potenţial benefi c 
sinergiilor. Acesta este raţionamentul care 

stă la baza iniţiativei de implementare a noii 
politici.”

Potenţialul se ascunde în detalii
José Manuel Arias García, CEO al
ArcelorMittal Asturias, a îmbrăţişat cu 
entuziasm noua politică din partea
ArcelorMittal FCE de a trimite managerii de 
unităţi de producţie să aibă întâlniri cu 
clienţi-cheie în locaţiile de producţie ale 
acestora. „Acest fapt mi-a oferit oportuni-
tatea de a descoperi care sunt cu adevărat 
necesităţile clienţilor noştri. În ultimele luni 
am vizitat mai mulţi clienţi din segmentul 

„Înţelegerea clientului reprezintă 
primul pas în găsirea unei soluţii”
Înainte de criza fi nanciară şi economică, rolurile erau clar împărţite în cadrul 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE). Aşteptările din partea CEO ai unităţilor 
de producţie erau ca aceştia să se axeze aproape în exclusivitate pe efi cienţă, 
productivitate şi calitatea produselor. Dezvoltarea şi menţinerea relaţiilor cu 
clienţii intra în competenţa colegilor acestora din agenţiile de vânzări şi 
organizaţiile comerciale centrale. O nouă politică vizează schimbarea acestor 
desemnări de atribuţii. CEO ai unităţilor de producţie au fost recent instruiţi să 
consolideze personal legăturile cu clienţii importanţi. Update analizează 
modalităţile de acţiune şi motivele acestei schimbări de abordare prin prisma 
câtorva exemple. În primul articol din această serie nouă ne axăm pe Business 
Division South West.

„În ultimele luni am vizitat mai mulţi 
clienţi din segmentul industrial şi al 

producţiei de autovehicule, şi am 
afl at chiar mai multe decât mă 

aşteptasem.”

José Manuel Arias García, CEO al 
ArcelorMittal Asturias
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industrial şi al producţiei de autovehicule, şi 
am afl at chiar mai multe decât mă 
aşteptasem.”

Unul dintre clienţii pe care José Manuel 
Arias García i-a vizitat dispune de un spaţiu 
limitat de depozitare în unitatea proprie. 
„Prin urmare, clientul trebuie să cunoască în 
prealabil când şi în ce cantităţi compania 
noastră va furniza materialele solicitate”, 
explică José Manuel Arias García, „deoarece 
diverse materiale necesită efectuarea de 
adaptări ale utilajelor de producţie ale 
clientului, adaptări care necesită timp. Şi, 
până să începem să anunţăm momentul 
exact când urma să furnizăm anumite 
materiale, am îngreunat deseori activitatea 
de control efi cient a stocurilor în unitatea 
clientului, din cauza lipsei spaţiului de 
depozitare. Noi nu ne-am dat seama de 
acest lucru decât atunci când ne-am 
deplasat la sediul clientului şi am văzut cu 
ochii noştri care era cu adevărat situaţia de 
acolo. În prezent, anunţăm clientul cu o zi 
sau două înainte ce materiale urmează a fi  

livrate, iar acest fapt a fost sufi cient pentru 
soluţionarea unui număr important de 
probleme.”

„Potenţialul se ascunde în detalii”, 
consideră José Manuel Arias García. „Dacă 
doreşti să stabileşti un context de lucru 
optim pentru client, trebuie să-i înţelegi cu 
adevărat afacerea, procesele şi pieţele sale 
de desfacere. De asemenea, trebuie să fi i 
dispus să te confrunţi cu probleme pentru 
care este posibil să fi  fost cel puţin parţial 
responsabil.”

În calitate de CEO al ArcelorMittal FCE 
Méditerranée, Carlos Espina conduce 

„Revenind în combinat, am folosit 
exact cuvintele clientului pentru a 

explica avantajele serviciilor 
îmbunătăţite de logistică, iar acest 
lucru a transmis mesajul mult mai 

efi cient.”

Carlos Espina, CEO al ArcelorMittal 
Fos-sur-Mer şi Saint-Chély d’Apcher

unităţile de la Fos-sur-Mer şi Saint-Chély 
d’Apcher. El este întru totul de acord cu 
colegul său. „Înţelegerea necesităţilor 
specifi ce ale unui client reprezintă primul 
pas în găsirea unei soluţii. În timpul unei 
vizite recente la o fabrică din Italia, clientul 
ne-a oferit explicaţii detaliate privind 
capacităţile logistice ale companiei, care 
includ o legătură feroviară directă. Pe baza 
acestor informaţii, echipa din Fos-sur-Mer 
a recomandat clientului că şi-ar putea 
modifi ca sistemul şi ar putea grupa comenzi 
mici până când acestea s-ar putea constitui 
într-un singur transport feroviar de
700 - 1000 de tone. Acest lucru a avut ca 
rezultat o efi cienţă logistică îmbunătăţită, 
atât pentru client, cât şi pentru noi. 
Revenind în combinat, am folosit exact 
cuvintele clientului pentru a explica 
avantajele serviciilor îmbunătăţite de 
logistică, iar acest lucru a transmis mesajul 
mult mai efi cient decât dacă aş fi  repetat 
pur şi simplu necesitatea unei abordări 
centrate mai mult pe client. De atunci, 
toate rulourile produse pentru acel client 
sunt livrate cu un tren separat, care ajunge 
la destinaţie fără opriri intermediare. Acest 
fapt ne-a adus un câştig semnifi cativ de 
loialitate din partea clientului, aspect ce a 
condus la un volum crescut al vânzărilor.”

Angajamente
Începând din vara anului 2010, José Manuel 
Arias García şi Carlos Espina au primit 
foarte multe mesaje prin poşta electronică, 
precum şi multe apeluri telefonice din 
partea clienţilor, prin care aceştia solicitau 
soluţionarea diverselor probleme. „Acesta 
reprezintă un efect secundar interesant al 
noii politici”, precizează José Manuel Arias 
García. „Prin întâlnirea faţă în faţă cu clienţii 
pentru a le dezbate cerinţele, îmi asum un 
angajament personal de a menţine cu 
aceştia o relaţie de afaceri la un standard 
calitativ înalt. Mă bucur să fac acest lucru, 
dar angajamentul meu nu poate fi  
necondiţionat. În calitate de CEO al 
ArcelorMittal Asturias, am sarcina de a 
stabili relaţii de câştig reciproc cu toţi 
clienţii noştri. Îmi pot asuma un angajament 
numai în cazul unui context care aduce 
benefi cii reciproce ambelor părţi şi nu pune 
alţi clienţi în dezavantaj.”

Noua politică implementată de
ArcelorMittal FCE de a trimite directorii de 
combinate să se întâlnească cu clienţii nu 
este un simplu capriciu de moment. José 
Manuel Arias García şi Carlos Espina 
planifi că deja vizitele pentru următorul 
trimestru. „Colaboratorii noştri cei mai 
apropiaţi sunt de asemenea implicaţi”, 
declară aceştia. „Împreună trebuie să 
identifi căm ceea ce este cel mai important 
pentru clienţii noştri. Acest lucru reprezintă 
însăşi esenţa afacerii noastre.”
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Acţionat de o ambiţie clară
Patrick Van Coppenolle, General Manager 
al unităţii Packaging, nu lasă nicio îndoială 
cu privire la aceasta: „De mulţi ani deţinem 
o poziţie de frunte pe piaţa ambalajelor şi 
este ambiţia noastră să ne menţinem aşa. În 
ţările în curs de dezvoltare şi în Europa 
Centrală şi de Est, piaţa ambalajelor se 
extinde rapid şi ţinta noastră este să 
înregistrăm o creştere în această zonă. În 
plus, afacerea cu ambalaje este destul de 
stabilă şi neafectată de trendurile ciclice, 
ceea ce o face şi mai atractivă pentru noi. 
Cu toate acestea, motivul principal al 
planului nostru strategic actualizat pentru 

Cutii de conserve rezultate 
din ambiţii noi
„Virtuala” unitate de producţie Packaging îşi 
rafi nează strategia
De mulţi ani, entitatea Packaging, care este gestionată în cadrul ArcelorMittal Flat 
Carbon Europe (FCE), este liderul de necontestat al pieţei europene de tablă 
cositorită, refl ectând poziţia de frunte a Grupului pe piaţa globală a oţelului. În 
anii ce vor urma, ArcelorMittal FCE se va implica şi mai mult în această activitate 
complexă, dar plină de satisfacţii. Din acest motiv, a însufl eţit abordarea sa 
globală faţă de acest segment de afaceri foarte valoros şi a lansat un plan 
strategic actualizat şi ambiţios, adaptat pentru introducerea câtorva soluţii 
revoluţionare în ceea ce priveşte dezvoltările de produse şi inovaţiile lanţului de 
livrări pentru clienţii din industria ambalajelor.

afacerea cu ambalaje este acela că suntem 
convinşi că putem continua să asigurăm o 
valoare adăugată semnifi cativă pentru toţi 
clienţii din această industrie, ceea ce 
reprezintă o bază solidă pentru afacerile 
viitoare.”

„Clienţii sunt deschişi la orice iniţiativă cu 
care poate veni un furnizor pentru a-i ajuta 
să menţină sau să câştige o marjă 
competitivă”, apreciază Franck Thomas, 
director al Technical Customer Team. „În 
prezent, furnizăm clienţilor noştri tablă 
cositorită de 0,13 mm grosime şi va fi  
posibil în curând să reducem şi mai mult 
grosimea, permiţându-le acestora să 

producă acelaşi număr de cutii de conserve 
dintr-o cantitate mai mică de oţel.”

În ultimii ani, oţelul s-a confruntat cu o 
competiţie puternică din partea altor 
materiale care şi-au croit drum în industria 
ambalajelor. „În prezent, concurăm cu 
furnizori de sticlă, aluminiu, materiale 
plastice şi combinaţii ale acestor materiale”, 
afi rmă Serge Heurtault, Director al Packa-
ging Portfolio din cadrul Global R&D. 
„Aceştia ne provoacă permanent să 
reînnoim şi să îmbunătăţim produsele 
noastre, în strânsă consultare cu 
producătorii de cutii de conserve, fabricile 
de conserve şi companiile de produse 
alimentare. Eforturile noastre de inovare se 
axează predominant pe trei domenii: (1) 
reducerea masei şi a costului tablei cosito-
rite în comparaţie cu materialele alternative, 
(2) creşterea capacităţii de deformare 
plastică a oţelului, pentru a permite 
producerea de cutii de conserve de forme 
exotice şi (3) conformarea cu 
reglementările de mediu din ce în ce mai 
stricte.”

Consolidarea lanţului valoric
ArcelorMittal FCE este foarte conştientă de 
poziţia strategică pe care o ocupă în lanţul 
valoric al industriei ambalajelor. „Între noi şi 
consumator există producătorul de cutii, 
fabrica de conserve, compania de produse 
alimentare şi comerciantul cu amănuntul...”, 
afi rmă Pascal Amelot, Director de Vânzări şi 
Marketing. „Pe toţi îi considerăm parteneri 
cu care trebuie să colaborăm. Obiectivul 
nostru este să asigurăm ca produsul fi nit – 
cutia de conservă de pe raftul magazinului 
– să arate atrăgătoare pentru consumatori 
şi să satisfacă toate cerinţele comerciale, 
legale şi de altă natură.”

„În prezent, costul materiilor prime 
pentru ambalaje reprezintă o parte 
substanţială din preţul total al produsului 
fi nit din magazin”, remarcă Patrick Van 
Coppenolle. „Acest lucru se datorează 
costului sensibil mai scăzut al oţelului, în 
comparaţie cu majoritatea materialelor 
concurente utilizate pentru ambalaje. Oţelul 
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are multe avantaje faţă de alte materiale, 
deoarece este un produs competitiv din 
punct de vedere al costului, fl exibil, 
disponibil, extrem de reciclabil şi adaptabil 
din punct de vedere tehnic, iar clienţii noştri 
ar fi  încântaţi cu siguranţă să continue să-l 
folosească. Noi trebuie să acţionăm în 
calitate de aliaţi ai acestora, pentru a ne 
apăra poziţia pe piaţa ambalajelor din oţel. 
Pentru a realiza acest lucru, a trebuit să ne 
revizuim strategia şi modelul de afaceri. 
Echipele noastre de vânzări şi de suport 
tehnic pentru clienţi colaborează acum în 
acest sens. Împreună, acestea fac tot ceea 
ce pot pentru a satisface pe deplin 
necesităţile şi cerinţele clienţilor.”

O unitate de producţie virtuală
Nu toţi producătorii de cutii de conserve 
fac parte dintr-un grup industrial mare, dar 
ArcelorMittal îi aprovizionează pe majorita-
tea dintre aceştia din Europa, indiferent de 
dimensiunea lor şi de volumele de tablă 
cositorită pe care aceştia le prelucrează. 
„Organizaţia noastră este pregătită să 
răspundă adecvat şi rapid oricărei cerinţe a 
clientului”, confi rmă Pascal Amelot. „Pentru 
răspunsuri detaliate la toate întrebările, 
clienţii pot lua legătura cu persoanele de 
contact locale din ArcelorMittal FCE.”

„Mai întâi de toate, am stabilit o 
organizaţie de vânzări consacrată, condusă 
de la nivel central”, afi rmă Pascal Amelot. 
„Aceasta constă dintr-o echipă de Key 
Account Management şi câteva echipe de 
Local Account Management. Scopul este să 
fi e cât mai adaptabile şi să respecte în 
acelaşi timp principiul one face to the 
customer.”

„Organizaţia de suport tehnic refl ectă în 
mare măsură pe cea comercială”, adăugă 
Franck Thomas. „Echipa noastră de ingineri 
cu înaltă califi care vine atât în sprijinul 
clienţilor multinaţionali, cât şi al clienţilor 
locali, în strânsă colaborare cu echipele 
pentru clienţi. Acestea efectuează 
împreună anual peste 700 de vizite la 
clienţi, pentru a se asigura că necesităţile şi 
cerinţele pieţii sunt înţelese bine de fi ecare 
persoană din unitatea de producţie 
Packaging.”

„Acest fapt este într-adevăr crucial”, 
conchide Patrick Van Coppenolle.
„ArcelorMittal FCE are patru divizii. Trei 
dintre uzinele noastre producătoare de 
tablă cositorită sunt în cadrul Business 
Division North, iar două în Business Division 
South West, dar în realitate aceste uzine 
formează o echipă unică, consacrată deser-
virii pieţei de ambalaje. În activitatea 
conducerii sunt incluse şedinţe lunare ale 
reprezentanţilor de divizie, împreună cu 
colegi ai acestora din vânzări şi marketing. 
În timp ce producţia este condusă de 
Business Division, activităţile de Packaging 
privite în ansamblu sunt conduse ca o 
afacere virtuală. Concentrarea pe 
satisfacţia clienţilor este foarte clară şi se 
situează în centrul tuturor activităţilor 
noastre. Astfel, progresul realizat şi care se 
va realiza în domeniul logisticii, calităţii, 
reducerii de costuri şi dezvoltării de 
produse este o realitate. Toate acestea sunt 
perfect aliniate cu ambiţia noastră de a 
continua să ne situăm în fruntea pieţei 
ambalajelor.”

Oţelul are multe avantaje faţă 
de alte materiale, deoarece 
este un produs competitiv din 
punct de vedere al costului, 
fl exibil, disponibil, extrem de 
reciclabil şi adaptabil din punct 
de vedere tehnic, iar clienţii 
noştri ar fi  încântaţi cu 
siguranţă să continue să-l 
folosească. Noi trebuie să 
acţionăm în calitate de aliaţi ai 
acestora, pentru a ne apăra 
poziţia pe piaţa ambalajelor 
din oţel.
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Oţelul ArcelorMittal s-a utilizat pentru 
aprovizionarea completă a tuturor ţevilor 
de fundaţie din oţel pentru extinderea cu 
270 de metri a cheiului cu adâncimi mari, cu 
cel mai mare perete în consolă instalat 
vreodată în Marea Britanie până în prezent.

Proiectul de extindere Trinity Terminal III din portul Felixstowe (Marea Britanie) 
este un exemplu de 20.000 de tone al modului în care ArcelorMittal Projects a 
venit cu o soluţie totală ArcelorMittal de transformare a rulourilor Flat Carbon 
Europe într-un produs fi nal complet, alcătuit din mai multe produse din oţel 
diferite.

De la rulou la chei

1. Ingredient de bază: rulouri de la Flat 
Carbon Europe. Rulourile sunt 
transformate în ţevi de fundaţie uriaşe.

S-au selectat în total 14.500 de tone de 
ţevi de 2.560 x 19 mm, din oţel marca 
X70. Proprietăţile sale specifi ce satisfac 
cerinţe precum rezistenţa la fi surare sub 
acţiunea hidrogenului şi ductilitatea ridicată 
la temperatură joasă. Ţevile cântăreau 55 
de tone şi aveau o lungime de peste 45 de 
metri bucata.

2. După sudarea racordurilor pentru ţevi, 
ArcelorMittal Projects a organizat livrări 
la timp, „just-in-time”, pe vehicule de 
dimensiuni specifi ce. 

3. Instalarea peretelui principal; un rând 
continuu de ţevi de fundaţie.
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