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Editorial
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După şocul crizei economice mondiale, noul 
model de stabilire a preţurilor pentru 
materiile prime a tulburat şi mai mult apele 
într-o piaţă a oţelurilor deja volatilă. În faţa 
acestor vremuri difi cile, ArcelorMittal 
colaborează cu clienţii săi în vederea 
dezvoltării unor soluţii adecvate.

Industria siderurgică a suferit schimbări 
fără precedent în ultima decadă. 
Supraproducţia înregistrată de economiile 
dezvoltate a condus la o raţionalizare 
semnifi cativă a activelor şi la consolidare, în 
timp ce consumul de oţel a atins valori 
aproape duble, de până la 1,5 miliarde de 
tone, tranzacţionate în principal de către 
China. Această creştere explozivă pune 
presiune pe rezervele de materii prime, a 
căror politică de preţuri manifestă 
volatilitate. În prezent, costurile materiilor 
prime fl uctuează între 40 şi 65% din 
veniturile totale. Stabilirea preţurilor 
materiilor prime a trecut, de asemenea, de 
la un sistem anual la unul trimestrial, sporind 
astfel gradul de incertitudine. 

În acest moment, prioritatea o reprezintă 
strict achiziţionarea bunurilor care pot fi  
vândute. Pentru ca utilizatorii de oţeluri să 
aibă aprovizionarea garantată, au fost 
elaborate formule alternative de stabilire a 
preţurilor. Obiectivul este acela de evitare a 
întreruperilor în lanţul de aprovizionare, 
cauzate de negocierile de preţuri afl ate în 
derulare. Dispunând de căi alternative de 
stabilire a preţurilor, acestea pot fi  revizuite 
în mod automat prin raportarea fi e la 
indexul public privind evoluţia materiilor 
prime, fi e la un preţ de piaţă recunoscut 
pentru produse fi nite din oţel. De 
asemenea, este posibilă o combinare a celor 
două variabile.

În afară de abordarea de tip „contract” 
descrisă mai sus, piaţa de mărfuri îşi 
continuă angajamentul faţă de tranzacţii 
spot. În pofi da faptului că volatilitatea 
costurilor poate părea mai uşor de 

Un nou peisaj al pieţei
gestionat, riscul luării unei decizii eronate 
este foarte real, atât pentru cumpărătorul 
de oţeluri, cât şi pentru producătorul 
acestora. Achiziţionarea unei cantităţi prea 
mari de materie primă pe durata unui ciclu 
de creştere ar putea obliga cumpărătorii să 
lichideze stocurile de materiale costisitoare 
în timpul unui ciclu de declin, situaţie 
cunoscută sub numele de constrângere 
cost–preţ. Pe de altă parte, o abordare prea 
prudentă a achiziţionării de materii prime ar 
putea rezulta într-o pierdere a ofertei în 
momentul redresării cererii. 

Cu toate că nu există un răspuns ideal 
pentru această problemă a atenuării 
riscurilor cu privire la preţuri, piaţa oţelului 
are nevoie de o gamă de soluţii comune, 
care trebuie implementate de către FCE şi 
clienţii acesteia. 
Printre posibilele soluţii se numără:
•  Instituirea unei reţele pe pieţele de oţeluri 

şi materii prime, în scopul promovării 
participării comune şi discutării 
scenariului de piaţă anticipat. Această 
abordare va asigura un fl ux optim de 
materiale pentru ambele părţi.

•  Identifi carea de sectoare în lanţul de 
aprovizionare unde poate fi  implementată 
fl exibilitatea

•  Continuarea de partea FCE a prioritizării 
rolului deţinut de prestarea serviciilor

•  Intensifi carea relaţiilor bazate pe 
încredere şi inovaţie, în vederea creării de 
condiţii optime pentru succes
Aceasta este direcţia pe care FCE s-a 

angajat să o urmeze. În plus, investiţiile 
realizate de diviziile de afaceri din cadrul 
FCE pe durata crizei în scopul îmbunătăţirii 
prestării serviciilor nu numai că produc 
astăzi rezultate palpabile, dar încurajează, 
de asemenea, o nouă dimensiune a 
gestionării aprovizionării prin eliminarea 
factorului istoric al incertitudinii.

Brian Aranha

Brian Aranha

Vice-President, CMO Flat Carbon Europe, 
Global Customers & Automotive Worldwide
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O nouă gamă de sisteme 
pluviale îmbină estetica şi 
durabilitatea, bucurându-se şi 
de garanţii automate.

Un nou tip de jgheab de acoperiş
Despre Granite® Rain se poate afi rma că 
este unic. Este unic datorită sistemelor de 
acoperire organică cu vopsea pe ambele 
feţe. Este unic prin faptul că are destinaţie 
specifi că pentru sistemele pluviale şi 
accesoriile acestora. Garanţiile sale 
automate împotriva perforării şi exfolierii 
sunt fără precedent. Iar paleta disponibilă 
de culori, care cuprinde nuanţe de la alb-gri 
la culoarea arămie şi până la culoarea 
neagră ca tăciunele, asigură asortarea 
estetică cu toate componentele unei clădiri.

Spusă în cuvinte simple, povestea 
Granite® Rain se rezumă la calitate şi 
rentabilitate, rezistenţă remarcabilă la 
coroziune şi stabilitate a culorii.

Granite® Rain:
soluţia la jgheabul standard de acoperiş
Fiecare constructor a visat la un moment dat la un jgheab 
de acoperiş de calitate, care să fi e durabil, uşor de 
utilizat, rentabil şi, probabil, mai presus de toate, plăcut 
din punct de vedere estetic. Aceasta se datorează 
faptului că jgheaburile servesc unui scop specifi c, 
existând un interes scăzut în orice alt aspect. Jgheabul de 
acoperiş a fost conceput pentru a îndepărta de o clădire 
apa provenită din precipitaţii. Acestea se construiesc cu 
difi cultate, utilizarea lor este nesatisfăcătoare şi sunt 
uşor susceptibile la coroziune. Şi să nu mai vorbim de 
estetică! Jgheaburile sunt fi e gri, fi e albe, iar preocuparea 
de a le asorta cu clădirea dumneavoastră nu era 
prioritară.
Este momentul să încetăm să visăm şi să descoperim 
Granite® Rain.

Gros pentru a rezista
ArcelorMittal a început să creeze un jgheab 
de acoperiş care să poată înfrunta condiţiile 
atmosferice şi să-şi păstreze în acelaşi timp 
culoarea timp de ani de zile.  În acest scop, 
Granite® Rain utilizează un nivel 
revoluţionar al grosimii vopselei pe fi ecare 
faţă a jgheabului. Grosimea vopselei 
creează o barieră ca un blindaj între 
condiţiile atmosferice şi oţelul concret, 
optimizând-o pentru rezistenţă la efectele 
agenţilor atmosferici. 

Granite® Rain este disponibil în două 
tipuri de grosimi. Versiunea HDX oferă o 
grosime totală a vopselei de 55 microni, în 
timp ce HDS, care oferă o acoperire cu 
vopsea de 35 microni, asigură că produsul 

rezistă la ameninţarea omniprezentă de 
coroziune, perforare şi exfoliere. De 
asemenea, acoperirea unică cu vopsea 
reprezintă un strat protector împotriva 
efectelor de decolorare ale razelor UV.

Uşor de utilizat
Provocarea care apare prin crearea unui 
jgheab gros şi durabil de acoperiş este 
pierderea fl exibilităţii. Încă o dată în acest 
caz, Granite® Rain se rupe de tradiţie şi 
depăşeşte aşteptările.

Modelul inovator în straturi de la 
ArcelorMittal este remarcabil de uşor de 
utilizat. Spre deosebire de modelul rigid al 
jgheaburilor tipice, Granite® Rain HDX este 
extrem de fl exibil şi poate fi  chiar prelucrat 
la temperatură joasă.

Strat superior

Grund

Tratamente superfi ciale
Acoperire cu zinc

Oţel
Acoperire cu zinc

Strat superior

Tratamente superfi ciale

Grund
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HDX sau HDS?

Granite® Rain HDX şi Granite® Rain HDS 
corespund unui număr de două sisteme 
diferite de acoperire. Grosimea şi 
performanţa acestora sunt optimizate în 
mod specifi c pentru aplicaţii în sistemele 
pluviale, asigurând o rezistenţă ridicată la 
agenţi atmosferici şi un efect sporit de 
barieră la umezeală. 

Aşadar, care este cel potrivit pentru 
proiectul dumneavoastră?

Alegerea dintre cele două produse 
depinde puternic de condiţiile de mediu ale 
zonei în care produsul va fi  expus. Aceasta 
este o decizie crucială şi trebuie luată în 
strânsă colaborare cu expertul tehnic şi 
echipele de vânzări din cadrul ArcelorMittal. 

Deşi ambele produse au demonstrat o 
performanţă remarcabilă în încercările de 
rezistenţă la intemperii, după cum este 
indicat prin clasifi carea obţinută conform 
standardului EN 10169, Granite® Rain HDX 
prezintă câteva avantaje suplimentare. De 
exemplu, acoperirea unică a produsului 
Granite® Rain HDX oferă acestuia un nivel 
ridicat de fl exibilitate, chiar şi în climate reci.

O paletă de culori
În mod tradiţional, jgheaburile de acoperiş 
sunt percepute ca un rău necesar şi, prin 
urmare, designul tinde să favorizeze 
durabilitatea în detrimentul laturii estetice. 

Cu Granite® Rain ne întrebăm „de ce nu le 
putem oferi pe amândouă?”

Răspunsul este „da, putem”, întrucât 
Granite® Rain este disponibil într-o 
varietate de culori, pentru a satisface gustul 
fi ecăruia şi bugetul fi ecăruia. Mai mult, 
ştiind că nu există două proiecte la fel, se 
pot fabrica şi produse adaptate cerinţelor 
clientului. Toate culorile au un aspect 
estetic, granulat în mod artistic şi sunt 
supuse sistemului obişnuit de asigurare a 
calităţii al ArcelorMittal din unitatea de 
producţie, care garantează că diversitatea 
şi originalitatea vor constitui caracteristicile 
distinctive ale fi ecărui proiect. 

R9002   Alb-gri

R8685   Maro

R8698   Brun

R9005   Negru

R3327   Roşu

R3009   Roşu cărămiziu

R8004   Arămiu

Cu coloritul său atrăgător şi 
rezistenţa similară unui 
blindaj, Granite® Rain este 
compromisul cel mai rentabil 
dintre estetică şi durabilitate, 
disponibil în prezent pe piaţă.

Mai mult decât un aspect 
plăcut

Estetica produsului Granite® Rain rezidă 
în ceva mai mult decât culorile. Aceste 
culori prind viaţă prin textura lor unică, 
granulată, care nu numai că oferă 
jgheaburilor o notă artistică, dar serveşte 
şi drept nivel suplimentar de protecţie. 
Textura granulată a suprafeţei este 
concepută în mod specifi c să reziste la 
uzură normală şi zgâriere, făcând 
produsul chiar mai uşor de manevrat.

Garanţia Granite® Rain

Arată atrăgător, este durabil, fl exibil şi 
uşor de utilizat. Ce puteţi pretinde în plus 
de la un jgheab de acoperiş?

Ce spuneţi de o garanţie automată? 
Fiecare produs este garantat împotriva 

oxidării induse, a perforării suportului de 
metal, provocată de un defect de 
material, şi împotriva exfolierii. 
ArcelorMittal garantează în plus aspectul 
estetic al părţii expuse a produsului. 
Această garanţie acoperă îmbătrânirea 
uniformă a culorii pentru aceeaşi 
expunere şi acelaşi element al sistemului 
pluvial. 

Dacă produsul arată semne de 
imperfecţiuni în peste 10% din sistemul 
exterior total în decursul perioadei 
specifi cate (10 ani pentru HDS, 15 ani 
pentru HDX), atunci ArcelorMittal fi e va 
înlocui, fi e va rambursa valoarea 
produsului, fi e va revopsi suprafeţele 
imperfecte.

Prin îmbinarea durabilităţii cu uşurinţa 
în utilizare, fl exibilitatea, garanţia şi 
oportunităţile de natură estetică, 
produsele Granite® Rain de la 
ArcelorMittal redefi nesc sistemele 
pluviale, scoţându-le din anonimat şi 
promovându-le în proiectul de ansamblu 
al clădirii. 
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Obiectivul studiului S-in motion din cadrul 
ArcelorMittal a fost identifi carea soluţiilor 
concrete existente şi a conceptelor de 
proiectare care ar putea ajuta producătorii 
de automobile să reducă cu 20% masa 
întregului vehicul, şi mai ales a caroseriei 
unui automobil de segment C. 

S-au studiat următoarele repere de şasiu:
•  Rama auxiliară frontală şi extensia ramei 

auxiliare frontale
•  Puntea din spate cu traversă răsucită
•  Bara stabilizatoare
•  Braţul oscilant inferior
•  Sistemul şasiului, care cuprinde arcul 

elicoidal faţă, amortizorul şi fuzeta
Împreună, aceste repere au o masă totală 

de 72,5 kg în vehiculul de referinţă. În 

S-in motion reduce greutatea ş
Reduceri semnifi cative posibile ale masei
reperelor de şasiu
S-in motion este un program ambiţios din cadrul ArcelorMittal, demarat pentru a 
demonstra cum pot realiza producătorii de automobile reduceri semnifi cative de 
masă prin utilizarea oţelurilor cu rezistenţă superioară (AHSS) în vehiculele 
fabricate. Ca parte a proiectului S-in motion, s-a întreprins un studiu detaliat al 
unui număr de opt repere din şasiu. Rezultatele dovedesc faptul că producătorii 
de automobile pot reduce cu peste 22% masa şasiului prin schimbarea mărcilor de 
oţel şi optimizarea designului reperelor de şasiu.

soluţia cu şasiu optimizat, masa totală a 
tuturor celor opt repere a fost doar de 56,5 
kg, o reducere de peste 22% faţă de 
referinţă.

Una dintre cele mai semnifi cative reduceri 
a fost realizată în rama auxiliară frontală, 
unde s-a redus masa cu 4,8 kg, 28% din 
masa de referinţă, prin utilizarea oţelurilor 
bifazice (DP) cu rezistenţă mare. De 
asemenea, modulul a demonstrat 
performanţe îmbunătăţite în caz de 
coliziune când a fost combinat cu noua 
extensie a ramei auxiliare frontale.

Extensia ramei auxiliare a fost singurul 
reper din cadrul şasiului care a fost creat 
prin utilizarea tehnologiei de hidroformare. 
Deşi nu este obişnuită în Europa, 
hidroformarea este un proces folosit pe larg 
în Statele Unite.

Oţeluri complet noi 
Un aspect cheie pentru echipa de cercetare 
şi dezvoltare în domeniul auto din cadrul 
ArcelorMittal a fost să se asigure că 
producătorii de automobile puteau să 
utilizeze propria tehnologie existentă de 
ambutisare pentru a crea noile repere S-in 
motion, evitând astfel dotarea cu noi 
sisteme de prelucrare costisitoare.

Reperele de şasiu S-in motion utilizează 
tuburi, produse plate din oţel carbon şi 
produse lungi. În anumite cazuri, s-au 
identifi cat şi s-au implementat oţeluri 
complet noi, datorită colaborării intense 
dintre echipele Global R&D din cadrul 
ArcelorMittal.

Arcul elicoidal este un astfel de exemplu. 
Arcul elicoidal de referinţă avea o rezistenţă 
de rupere la tracţiune de 1900 MPa şi o 
masă de 2,4 kg. Cu noul oţel cu rezistenţă 
superioară, arcul elicoidal S-in motion are 
masa de numai 1,9 kg şi o rezistenţă de 
rupere la tracţiune mai mare cu 8%. În plus, 
noul oţel prezintă o rezistenţă la coroziune 
mai bună cu 10%.

Multiple soluţii identifi cate
S-au găsit, de asemenea, soluţii inovatoare 
pentru amortizorul şi fuzeta suspensiei faţă. 
În cazul fuzetei, au fost identifi cate două 
soluţii pe bază de oţel forjat, una cuprin-
zând un rulment îmbinat prin presare, iar 
cealaltă un rulment cu îmbinare prin bolţuri.

Limita de curgere a crescut de la 300 
MPa la fuzeta existentă din fontă, la 840 
MPa la fuzeta S-in motion, datorită utilizării 
unei noi mărci de oţel: SOLAM B1100. De 
asemenea, masa s-a redus spectaculos: de 
la 6,37 kg la fuzeta iniţială la 5,18 kg 
(-18%) la varianta cu rulment cu îmbinare 
prin bolţuri şi la 5,47 kg (-14%) la varianta 
cu rulment îmbinat prin presare.

La toate cele opt repere ale şasiului 
studiat, ArcelorMittal a demonstrat că sunt 
posibile reduceri semnifi cative de masă prin 
utilizarea oţelurilor moderne cu rezistenţă 
ridicată (vezi tabelul).

Rezultatul este concretizat într-un 
catalog de soluţii pe bază de oţel cu 
rezistenţă ridicată pentru şasiuri, care se 
pot implementa în producţia de vehicule din 
prezent şi care vor ajuta producătorii de 
automobile să-şi atingă obiectivele de 
reducere a masei şi a emisiilor.

În soluţia cu şasiu optimizat, 
masa totală a tuturor celor opt 
repere a fost doar de 56,5 kg, 
o reducere de peste 22% faţă 
de referinţă.

Proiectul S-in motion şi vehiculul demonstrator 
sunt în prezent făcute cunoscute producătorilor de 
automobile de prim rang din lume
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a şasiului
Gata de implementare

Când s-au identifi cat reperele potenţiale 
S-in motion, inginerii ArcelorMittal erau 
conştienţi că trebuia ca soluţiile identifi -
cate să se poată implementa folosind 
oţelurile din prezent şi procesele pe care 
deja le utilizează producătorii de automo-
bile.

S-a pus la punct o specifi caţie 
funcţională pentru fi ecare reper de 
şasiu. Specifi caţia prezenta criteriile de 
proiectare pentru reper, cerinţele sale 
funcţionale şi încercarea care urma să fi e 
efectuată. Întrucât fi ecare producător 
de automobile are propriile specifi caţii 
tehnice, reperele au fost validate 
conform unui standard european comun 
din industria automobilelor.

S-au folosit instrumente avansate de 
proiectare cu ajutorul computerului 
(CAE) pentru a se investiga noile idei de 
proiectare şi noile materiale, pentru a se 
optimiza conceptele şi a se valida 
performanţa unui vehicul complet.

S-a acordat atenţie specială 
fezabilităţii de fabricaţie a fi ecărui reper 
şi a integrării acestuia în procesul de 
construcţie al automobilului. Partenerul 
extern al ArcelorMittal, Gestamp, un 
furnizor global de repere metalice în 
industria automobilelor, a efectuat 
aceste încercări şi a verifi cat reducerile 
de costuri.

Soluţia S-in motion pentru rama auxiliară frontală şi extensie 

Valorile rezistenţei de rupere la 
tracţiune pentru oţelurile utilizate 

Puntea din spate cu traversă răsucită de 
la S-in motion

Prezentare generală a reperelor de şasiu şi a reducerilor posibile de masă

Bară transversală
22MnB5

tub cu grosime 
variabilă

Referinţă: 17,5 kg
-2,7 kg (-15%)

Referinţă: 22,7 kg
-6,4 kg (-28%)

Presare superioară
DP780Y450

2 mm

Tuburi laterale
DP600
2 mm

Tuburi longitudinale
DP600
1,2 mm

Presare inferioară
DP980
2 mm

Referinţă: 72,5 kg

PHS ≥ 1300 MPa

AHSS ≥ 1180 MPa

AHSS ≥ 900 MPa

AHSS ≥ 780 MPa

AHSS ≥ 590 MPa

AHSS ≥ 450 MPa

HSS

Oţel moale

Braţ oscilant inferior faţă

Referinţă: 5,8 kg
-1,5 kg (-25%)

M800HY
3 mm

Reper Referinţă Soluţie Reducere Reducere 
 (kg)  (kg)  (kg) (%)

Bară stabilizatoare 4,4 2,7 1,6 37

Ramă auxiliară frontală 16,7 11,9 4,8 28

Extensie a ramei auxiliare  6,0 4,5 1,6 25
frontale

Braţ oscilant inferior (x 2) 5,8 4,4 1,5 25

Arc elicoidal faţă  (x 2) 4,8 3,8 1,0 21

Fuzetă (x 2) 12,8 10,4 2,4 19

Punte din spate cu traversă  17,5 14,8 2,7 15
răsucită

Amortizor (x 2) 4,6 4,0 0,5 12

 72,5 56,5 16,0 22,1

Soluţii: -16 kg (-22%)
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Pe măsură ce se intensifi că preocupările 
globale privind schimbările climatice, 
energia eoliană începe să aducă o contribu-
ţie semnifi cativă la sursele mondiale de 
energie regenerabilă. Guvernul Statelor 
Unite a fi xat ca obiectiv producerea a 20% 
din necesarul de energie numai din energia 
eoliană până în 2030. În Europa, ţinta este 
de 20% din necesarul de energie din surse 
regenerabile până în 2020.

Transformare cinetică
Turbinele eoliene transformă energia 
cinetică a vântului în energie electrică, care 
se poate utiliza în reţeaua locală. Turbinele 
constau din următoarele părţi principale:
•  O platformă (baza)
•  Turnul
•  Paletele
•  Nacela care conţine generatorul
•  Angrenajul de conectare la reţeaua 

electrică, care cuprinde un transformator

Oţelul şi energia eoliană

Cum îmbunătăţeşte oţelul efi cienţa turbinelor eoliene

Energia eoliană este o parte din ce în ce mai importantă a mixului de energii 
regenerabile în multe ţări din lume. ArcelorMittal ocupă un loc unic în furnizarea 
de oţeluri şi logistică pentru crearea de structuri de suport şi angrenaje electrice 
necesare în vederea valorifi cării întregului potenţial eolian.

Toate turbinele eoliene utilizează oţeluri 
electrice în generator şi transformator, în 
timp ce 85% din toate turbinele eoliene 
instalate au un turn care este fabricat din 
tablă produsă pe laminor cuarto, cunoscută 
şi sub numele de tablă groasă.

Este nevoie de o cantitate între 225 şi 
285 de tone de oţel pentru a construi o 
turbină eoliană de coastă. Materialele 
utilizate la turn variază de la fontă la tablă 
groasă. Între 150 şi 180 de tone de tablă 
groasă intră numai în construcţia turnului. 
Această cantitate cuprinde corpul, uşile, 
cadrele şi fundaţia construcţiei.

Atât în generator, cât şi în transformator 
se folosesc oţeluri electrice superioare. 
Partea superioară a generatorului poate 
cântări până la 100 de tone.

Prefabricat pentru asamblare rapidă
Un avantaj al turnurilor din oţel este acela că 
ele pot fi  prefabricate şi transportate cu 

Exemplu de parc eolian maritim

uşurinţă la locul de montaj. Odată ce se 
fi nalizează fundaţia şi construcţiile civile, 
este posibil să se monteze într-una sau 
două zile un turn din oţel pentru o turbină 
eoliană de coastă. Spre deosebire de 
acesta, ridicarea turnurilor din beton poate 
dura o lună, fără timpul necesar fundaţiei.

Corpurile turnurilor sunt aproape 
identice, indiferent dacă ele sunt instalate 
pe sol sau în parcuri eoliene maritime vaste. 
Principala diferenţă este aceea că în 
instalaţiile din largul coastelor este necesară 
o fundaţie pentru ancorarea turnului de 
fundul mării. Tipul de fundaţie diferă în 
funcţie de adâncimea apei, dar cu toate 
acestea, oţelul este deseori preferat.

În prezent, laminorul de tablă groasă 
ArcelorMittal Asturias din Gijón (Spania) 
este unul dintre furnizorii de prim rang ai 
companiilor importante producătoare de 
turbine eoliene. Din anul 2005, laminorul a 
furnizat tablă groasă pentru un număr de 
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Oţelurile electrice în energia 
viitorului

Oţelurile electrice joacă un rol esenţial în 
transformarea energiei eoliene în energie 
electrică, care poate fi  introdusă în 
reţeaua electrică locală. Acestea sunt 
utilizate în mod specifi c în generator şi 
transformator, care sunt instalate în 
nacelă, la partea superioară a turnului 
turbinei. Fiecare oţel electric este special 
adaptat în vederea realizării anumitor 
proprietăţi magnetice.

Există două tipuri de turbine: cu 
angrenaje şi fără angrenaje. Fiecare 
necesită tipuri foarte diferite de oţeluri 
electrice.

Turbinele cu angrenaje sunt echipate cu 
o cutie de viteze care permite reglarea 
vitezei paletelor. La aceleaşi viteze mari de 
rotaţie, generatorul poate fi  mai mic decât 
unul dintr-o turbină fără angrenaje. Pentru 
acest tip de generator sunt necesare 
oţeluri electrice cu grăunţi neorientaţi, cu 
pierderi mici.

Turbinele fără angrenaje se rotesc 
întotdeauna cu aceeaşi viteză ca şi a 
vântului. Ele sunt avantajoase în locuri în 

Un exemplu de generator (imagine de Indar)

Turbină eoliană cu turn din oţel Turnul din oţel este supus asamblării fi nale înainte de transportul la locul de montaj

peste 3000 de turbine eoliene. Tabla 
groasă pentru turnurile turbinelor eoliene se 
produce şi la ArcelorMittal Galaţi (România).

Potenţialul viitor al vântului
În funcţie de înălţime şi de viteza predomi-
nantă a vântului, turbinele eoliene pot 
genera energie electrică între 0,85 şi 3 
megawaţi. Noi proiecte au ca obiectiv 
creşterea acestei valori la 5 MW per turbină 
şi chiar la o valoare mai mare. Industria 
turbinelor eoliene estimează că fi ecare MW 
de energie eoliană conduce la reducerea 
emisiilor de CO2 cu o cantitate echivalentă 
de aproximativ 1500 tone de CO2 pe 
fi ecare an din durata de viaţă a turbinei. 
(Sursa: Gamesa, Vestas)

ArcelorMittal colaborează activ cu 
constructorii de turbine pentru dezvoltarea 
de noi proiecte de turnuri producătoare de 
multimegawaţi. Cu prezenţa sa globală, 
ArcelorMittal ocupă o poziţie unică de 
furnizor al constructorilor de turbine, având 
în vedere oţelurile care trebuie livrate la 
timp.
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ArcelorMittal colaborează activ 
cu constructorii de turbine 
pentru dezvoltarea de noi 
proiecte de turnuri 
producătoare de 
multimegawaţi.

care întreţinerea este difi cilă, cum sunt 
zonele din largul mărilor. Acest tip de 
turbină necesită oţeluri electrice cu grăunţi 
neorientaţi, cu permeabilitate ridicată.

Transformatoarele reglează energia 
electrică generată la un nivel comparabil cu 
reţeaua electrică. Ele necesită oţeluri cu 
grăunţi orientaţi. Odată ce energia electrică 
este reglată, este introdusă în reţea şi este 
utilizată în reşedinţele şi birourile locale.

Soluţii cu pierderi mici

ArcelorMittal colaborează strâns cu 
principalii producători de turbine pentru a 
pune la punct perfecţionări viitoare ale 
generatoarelor. Îi asistăm pe clienţii noştri în 
găsirea mărcii de oţel optime pentru 
cerinţele lor de dezvoltare a generatoarelor, 
oricare ar fi  acestea: niveluri mai ridicate de 
putere, generatoare adaptate pentru viteze 
mai ridicate ale vântului, reducere de 
costuri sau generatoare cu greutate mai 
scăzută.

ArcelorMittal colaborează, de asemenea, 
cu constructorii de turbine în dezvoltarea 
unor noi mărci de oţeluri electrice. Se pot 
efectua calcule analitice şi prototipuri 
virtuale pentru a se determina exact ce 
proprietăţi sunt mai utile. Oricare ar fi  
cerinţele, echipele Global R&D din cadrul 
ArcelorMittal vor fi  prezente să asigure 
asistenţă.
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Producătorii de cutii pentru conserve de pe 
piaţa ambalajelor din Europa dispun de un 
timp tehnic mediu de procesare şi livrare a 
comenzilor de una până la două săptămâni. 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE), 
producătorul de oţel de prim rang de pe 
piaţa ambalajelor din Europa, dispune de un 
timp tehnic standard de procesare şi livrare a 
comenzilor mai lung pentru livrarea oţelului 
pentru ambalaje către proprii clienţi. 

Într-o astfel de situaţie, relaţia „Client 
– Furnizor” consumă multă energie de 
ambele părţi, întrucât această ofertă nu se 
ridică la nivelul aşteptărilor clienţilor. 

În acest decalaj relaţional, ArcelorMittal a 
constatat o oportunitate reală de a 
dezvolta un catalog al serviciilor în vederea 
optimizării punţilor dintre lanţul său de 
livrări şi cel al propriilor clienţi.

Programele ArcelorMittal privind timpul scurt de 
livrare a comenzilor şi reducerea grosimii 
îmbunătăţesc serviciile şi sprijinul acordat clienţilor 
În industria ambalajelor produselor alimentare, clienţii sunt supuşi factorilor 
meteorologici şi anotimpurilor. Cu alte cuvinte, aceştia trebuie să anticipeze când 
vor fi  culese fructele şi legumele şi să fi e pregătiţi să profi te de oportunităţi pe 
măsură ce acestea apar pe scară globală. Prin urmare, producătorii de cutii pentru 
conserve alocă volume de oţel în conformitate cu capacitatea furnizorului lor de a 
oferi cel mai fl exibil lanţ de livrări. 

Detalii

Proiectul privind timpul scurt de procesa-
re şi livrare a comenzilor (SLT) a avut ca 
scop dezvoltarea unei oferte noi pentru 
clienţii din sectorul ambalajelor, care va 
reduce timpul de livrare a comenzilor la o 
treime. Pentru a înfăptui aceasta, Arcelor-
Mittal a implementat o acţiune de aliniere 
şi coordonare transversală între serviciile 
comercial, de relaţii cu clienţii şi de 
programare a producţiei, pentru a adapta 
procesele şi practicile comune. 

Procesul a fost deja implementat cu 
succes în unitatea de producţie 
ArcelorMittal din Basse-Indre (Franţa) şi 
se desfăşoară în prezent în unităţile de 
producţie din Florange (Franţa), Avilés şi 
Etxebarri (ambele din Spania).

Rezultatul unui astfel de proiect este o 
transformare semnifi cativă a relaţiei client 
- furnizor.

Creare de valori

Aspectul inovator privind timpul scurt de 
livrare a comenzilor de la ArcelorMittal 
oferă avantaje precum următoarele:
•  Permite clienţilor să comercializeze 

volum suplimentar
•  Loialitate mai puternică din partea 

clientului
•  Credibilitate sporită în calitate de lider 

de piaţă
•  Impact pozitiv asupra capitalului 

circulant, ca rezultat al reducerii de 
stocuri

•  Gestionare îmbunătăţită a livrărilor de 
rulouri de bandă laminată la cald

•  Programare mai suplă a producţiei
•  Accesibilitate pentru implementare în 

alte departamente şi unităţi

loialitatea clienţilor şi creşte frecvenţa 
raporturilor dintre ArcelorMittal FCE şi 
clienţii săi. 

Pe plan global, proiectul SLT 
demonstrează importanţa unei politici 
ambiţioase şi adaptate de management al 
schimbării şi oferă dovezi ale succesului 
care însoţeşte inovaţia ŞI stabileşte un 
parteneriat puternic cu clienţii. 

Pentru felicitarea echipei ArcelorMittal 
implicată în desfăşurarea proiectului, în 
ianuarie 2011, ArcelorMittal FCE a acordat 
proiectului un „Premiu pentru Excelenţă în 
Performanţă” pentru Satisfacţia clienţilor. 

Principiile timpului scurt de procesare şi 
livrare a comenzilor (SLT)
Bazele acestei propuneri cuprind: 
•  Un proces de diferenţiere înaintat, 

combinat cu o raţionalizare a produselor 
de ambele părţi

•  O analiză săptămânală actualizată a 
previziunilor şi comenzilor

•  Utilizarea de investiţii IT şi schimbări 
organizatorice inovatoare

Excelenţă în performanţă
Proiectul SLT aduce un câştig reciproc 
tuturor celor implicaţi. Acesta creează 
înţelegere comună a complexităţilor inerente 
constatate atât în lanţul furnizor, cât şi în 
procesele de management al previzionărilor, 
facilitând în acelaşi timp împărtăşirea celor 
mai bune practici. De asemenea, amplifi că 

Realizări inovatoare pentru i
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Acest program a avut ca deziderat 
creşterea suplimentară a marjei competitive 
a oţelului prin reducerea grosimii sale totale 
– care reprezintă o reducere semnifi cativă 
a costului pentru utilizatorul fi nal din lanţul 
valoric al ambalajelor. 

Desigur, acţiunea de reducere a grosimii 
se desfăşoară de peste zece ani. Obiectivul 
iniţial a fost uniformizarea ofertei de oţel a 
companiei ArcelorMittal pentru a se asigura 
un produs standardizat, fabricat din aceleaşi 
materiale şi cu aceleaşi proprietăţi, 
indiferent de locul în care era fabricat. 

Depăşirea tuturor limitelor
De atâţia ani de când cercetarea şi 
dezvoltarea neîntreruptă au condus la 
numeroase succese în reducerea grosimii 
produsului, se părea că limita era aproape 
să fi e atinsă. Cu toate acestea, nevoia de 
inovare suplimentară este departe de a fi  
ajuns la fi nal. 

Cercetarea şi dezvoltarea conduc la 
reducerea grosimii
Ştiind că activitatea de colaborare tehnică reprezintă cheia către inovaţie, 
ArcelorMittal FCE a creat parteneriate ambiţioase de cercetare şi dezvoltare. S-au 
desfăşurat câteva ateliere tehnice pentru a sublinia iniţiativele R&D, un exemplu 
fi ind Programul recent de reducere a grosimii ambalajului.

Refuzând să se considere satisfăcută de 
situaţia actuală, compania ArcelorMittal s-a 
adresat încă o dată echipei de cercetare şi 
dezvoltare pentru a îmbunătăţi şi mai mult 
standardul. 

Rezultatul: noi mărci de oţeluri care 
combină valorile ridicate ale proprietăţilor 
mecanice şi ale formabilităţii pentru a 
reduce suplimentar grosimea. 

Exemple ale acestui proces pot fi  
constatate în oferta Maleïs® pentru capete 
cu deschidere uşoară sau cheiţa de 
deschidere a conservei, care combină limita 
de curgere şi rezistenţa de rupere la 
tracţiune ale materialului dublu laminat la 
rece (DR) cu alungirea materialului simplu 
laminat la rece (SR). 

O marjă competitivă
Programul de reducere a grosimii are, de 
asemenea, multe avantaje pentru 
ArcelorMittal FCE. De exemplu, inovaţia 

Avantajele inovaţiei   

Reducerea grosimii oţelului pentru 
ambalaje are multe avantaje pentru 
întregul lanţ de ambalaje:
•  Reduce amprenta de carbon a lanţului 

de ambalaje
•  Scade costul ambalajului, atât pentru 

producătorul de cutii pentru conserve, 
cât şi pentru utilizatorul fi nal

•  Deschide oportunităţi de abordare a 
provocărilor tehnice, cum sunt noile 
procese de sterilizare

ArcelorMittal face oţelul chiar mai atractiv 
şi confi rmă poziţia sa de viitor în comparaţie 
cu materialele alternative, cum sunt 
materialele preferate pentru ambalaje, atât 
aici în Europa, cât şi pe piaţa globală. 
Programul de reducere a grosimii face 
exact acest lucru. 

Mai important, ca rezultat al acestui 
program, sunt disponibile deja încercări noi 
cu o grosime a oţelului de 0,10 mm. Şi se 
pregătesc simulări pentru o grosime de 
0,09 mm!

u industria de ambalaje  
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Trailtech: generaţia următoare
de trailere
Noile mărci de oţel slab aliat, cu rezistenţă ridicată 
oferă un potenţial spectaculos prin masa scăzută

Impulsul în realizarea Trailtech a venit din 
partea unuia dintre clienţii ArcelorMittal, 
care a solicitat Flat Carbon Europe (FCE) să 
exploreze noi soluţii pentru şasiurile 
remorcilor de transport ale acestuia. Scopul 
a fost acela de dezvoltare a unui şasiu cu 
30% mai uşor decât structura de referinţă 
(vezi căsuţa) şi care să implice reducerea cu 
cel puţin 20% a costurilor de producţie.

Clientul a fi xat pentru echipa Global R&D 
câteva ţinte difi cile, printre care o economie 
de combustibil de aproximativ 700 de litri 
pe an şi reducerea emisiilor echivalente de 
CO2 cu 900 kg în fi ecare an în comparaţie 
cu şasiurile existente.

Cerinţele funcţionale de bază pentru 
şasiurile Trailtech au inclus capacitatea de a 
susţine sarcini distribuite de până la 21 de 
tone şi sarcini concentrate de până la 24 de 
tone în condiţii de montare pe autotractor. 
S-au testat, de asemenea, acceleraţia, 
deceleraţia şi comportamentul în viraje.

Oţeluri noi, mai subţiri şi mai uşoare
Soluţia Trailtech utilizează două mărci de 
oţeluri HSLA (S500MC şi S700MC) şi 

Soluţia Trailtech propusă de ArcelorMittal a fost dezvoltată ca o soluţie generică, 
cu greutate redusă, pentru aplicaţii în şasiurile de remorci. Prin utilizarea unei 
combinaţii de mărci de oţel slab aliat cu rezistenţă ridicată (HSLA), Trailtech 
permite constructorilor de trailere să reducă în mod semnifi cativ atât costurile de 
producţie, cât şi pe cele de exploatare.

oţelul carbon cu mangan (S275JR), care 
este folosit la şasiul de referinţă. Oţelul 
S275JR este folosit numai pentru 
componentele care formează 
ampatamentul şi fi gurează în cazul mai 
multor tipuri de trailere. 

Noile mărci HSLA S500MC şi S700MC 
combină rezistenţa ridicată, formabilitatea 
bună şi tenacitatea garantată la temperaturi 
scăzute. Limita de curgere ridicată 
garantată a ambelor mărci face posibilă 
realizarea unei scăderi semnifi cative a 
grosimii.

Spre exemplu, prin utilizarea mărcii 
S500MC, s-a putut reduce grosimea 
barelor transversale inferioare ale şasiului 
de la 8,6 mm la 4 mm. Marca S700MC a 
fost utilizată în cazul barelor exterioare, 
unde grosimea a fost redusă de la 4 mm la 
2 mm.

Oţelurile mai subţiri şi mai uşoare au ca 
rezultat costuri de procesare mai scăzute, 
prin faptul că oţelul mai subţire permite o 
sudare mai rapidă. Cheltuielile de 
transportare a remorcilor complete şi 
fi nisate sunt, de asemenea, reduse.

Rezultatele demonstrează benefi ciile 
Trailtech
În principiu, inginerii ArcelorMittal au reuşit 
să creeze un şasiu de trailer ce cântărea 
doar 1,5 tone, o reducere de 39% în 
comparaţie cu şasiul de referinţă. 
Cheltuielile cu materialele au fost cu 29% 
mai scăzute, întrucât s-a utilizat o cantitate 
mai mică de oţel în crearea şasiului. Soluţia 
sofi sticată Trailtech are, de asemenea, 
aceleaşi performanţe tehnice ca ale şasiului 
de referinţă.

Presupunând faptul că trailerul parcurge 
în medie 150.000 km pe an, ArcelorMittal 
estimează că noua soluţie pentru trailere va 
genera economii directe de combustibil şi 
mai puţine emisii echivalente de CO2, 
datorită greutăţii brute mai scăzute a 
remorcii. 

Economia de combustibil a fost estimată 
la o valoare între 0,4 şi 0,6 litri la 100 de 
kilometri, în timp ce emisiile echivalente de 
CO2 au scăzut cu 1,0 până la 1,6 kg/100 
km. Aceste economii se înscriu în cadrul 
obiectivului general de reducere a 
combustibilului consumat de operatori cu 
până la 700 de litri şi a emisiilor echivalente 
de CO2 cu 900 kg pe an.

În ansamblu, operatorii de transport vor 
economisi aproximativ 4.500 € pe an în 
cadrul costurilor de exploatare prin 
utilizarea soluţiei Trailtech.

Masa a fost redusă cu 39%, 
iar cheltuielile cu materialele 
au fost mai mici cu 29% decât 
în cazul şasiului de referinţă.

Trailtech permite constructorilor de trailere să producă trailere mai uşoare, reducând în acelaşi timp, în 
mod semnifi cativ, atât costurile de producţie, cât şi pe cele de exploatare.
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Şasiul de referinţă

Rezultatele analizei Trailtech au fost 
comparate cu un model tipic de şasiu de 
pe piaţa europeană. Şasiul de referinţă are 
o masă de aproximativ 2,4 tone şi este 
fabricat din marca S275JR, un oţel carbon 
cu conţinut de mangan, cu bune valori ale 
limitei de curgere şi rezistenţei de rupere 
la tracţiune şi o ductilitate satisfăcătoare.

Şasiul de referinţă este utilizat în mod 
tipic ca bază pentru remorcile care se 
pretează transportului de mărfuri uscate 
şi refrigerate. De asemenea, acesta se 
aplică în cazul basculantelor, camioanelor 
cu platformă şi a remorcilor cu pereţi 
cortină.

Informaţii suplimentare

Informaţii tehnice suplimentare privind 
produsul Trailtech (inclusiv gama 
completă de scenarii de încărcare 
testate) sunt disponibile prin 
intermediului reprezentantului 
dumneavoastră ArcelorMittal. Programe 
speciale de testare pot fi  facilitate în 
vederea satisfacerii solicitărilor 
dumneavoastră specifi ce.

Puteţi afl a mai multe detalii despre 
oţelurile noastre HSLA în cadrul centrului 
nostru de documentare a produselor la 
adresa www.arcelormittal.com/fce. 
Accesaţi secţiunea Products & Services > 
Product document centre Industry şi 
selectaţi oţeluri HSLA.

Trailtech reprezintă noua 
soluţie generică, cu greutate 
redusă, realizată de 
ArcelorMittal pentru aplicaţii în 
şasiurile de remorci.

Noua marcă dezvoltată, S700MC, este aplicabilă nu numai la trailere. Aplicaţiile tipice pentru 
S700MC cuprind macarale telescopice, dispozitive de basculare şi şasiuri de camioane.

S700MC: Noul standard pentru aplicaţii industriale

S700MC este un oţel slab aliat, cu rezistenţă extrem de ridicată, realizat de 
ArcelorMittal. Datorită limitei sale de curgere ridicate, S700MC este utilizat pe scară 
largă în aplicaţii cu elemente structurale portante. Oţelul prezintă o structură cu 
grăunţi fi ni, un conţinut scăzut de carbon pentru o bună sudabilitate, precum şi puritate 
internă controlată.

O limită de curgere garantată de peste 700 MPa permite reducerea grosimii oţelului, 
în paralel cu păstrarea nivelului general de performanţă şi siguranţă. Ca rezultat, sunt 
posibile reduceri substanţiale ale masei.

Aplicaţiile tipice pentru oţelul S700MC cuprind macarale telescopice, dispozitive de 
basculare, precum şi şasiuri de camioane şi remorci. S700MC este disponibil într-o 
gamă de grosimi de la 2 la 12,7 mm şi poate fi  livrat în stare laminată sau decapată.

Posibile solicitări mai mari cu mărcile de oţeluri HSLA mai avansate

Cazuri de încărcări – scala 100-400 MPa

Referinţă

Soluţie
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Fiind unul dintre producătorii de prim rang 
de oţeluri destinate industriei auto, Arcelor-
Mittal colaborează în permanenţă cu parte-
nerii şi furnizorii săi în vederea oferirii de noi 
oţeluri pentru aplicaţii specifi ce domeniului 
auto.

Acele oţeluri sunt utilizate ulterior pentru 
proiectarea, construirea şi testarea de 
structuri generice din domeniul auto, pe 
care producătorii de automobile le pot 
adapta în funcţie de propriile lor necesităţi. 
S-in motion reprezintă unul dintre 
proiectele cele mai cuprinzătoare de acest 
gen, ArcelorMittal creând un catalog cu noi 
soluţii cu greutate redusă pentru caroseriile 
şi reperele de şasiu ale unui vehicul tipic de 
segment C.

Însă, proiectarea şi crearea noilor repere 
utilizând cele mai moderne oţeluri 
reprezintă doar un singur aspect. 
Asigurarea că acestea funcţionează şi sunt 
în realitate accesibile reprezintă un alt 
aspect. Ca ajutor oferit în confruntarea cu 
această provocare, producătorii auto globali 
pot profi ta de încercările şi validările 
riguroase întreprinse de ArcelorMittal.

Parteneri
până la capăt

De ce principalii producători auto apelează la suportul 
oferit de echipele Global R&D ale ArcelorMittal

Noile modele de autovehicule care vor rula peste cinci ani se afl ă în prezent pe 
planşa de proiectare. Cu toate acestea, ştiaţi că ArcelorMittal propune deja soluţii 
de produse care vor ajuta producătorii de automobile să garanteze că noile 
vehicule vor fi  mai sigure, mai uşoare şi cât mai nepoluante posibil? Implicarea 
ArcelorMittal debutează în mod caracteristic cu cel puţin cinci ani înainte de 
lansarea unui automobil nou şi continuă o bună perioadă de timp după ce primele 
vehicule părăsesc linia de producţie.

Etapa de proiectare
Pe durata etapelor iniţiale ale proiectării 
unui vehicul nou, constructorii de automo-
bile caută să identifi ce un echilibru între 
greutatea, costul şi performanţa materiale-
lor care vor alcătui vehiculul. Indicaţiile 
iniţiale privind cele mai potrivite mărci de 
oţel pot fi  oferite de către echipele Global 
R&D ale ArcelorMittal. Acestea se bucură 
de o înţelegere profundă a proprietăţilor 
mecanice ale mărcilor de oţel destinate 
industriei auto şi a noilor oţeluri avansate, 
cu rezistenţă ridicată (AHSS), care urmează 
să fi e introduse pe piaţă.

Sistemele interne de proiectare şi 
construcţie asistate de calculator (CAE) 
sunt disponibile în vederea efectuării 
evaluărilor de performanţă şi de reducere a 
masei, necesare asigurării faptului că 
cerinţele producătorului privind protecţia la 
coliziune, rigiditatea, rezistenţa mecanică şi 
rezistenţa la oboseală pot fi  satisfăcute. 
Unde este posibil, se utilizează datele 
geometrice proprii ale constructorului auto, 
în scopul adaptării unor posibile soluţii.

Clienţilor auto importanţi li se poate oferi 

accesul la baza de date e-Rheol din cadrul 
ArcelorMittal, care conţine detalii 
referitoare la toate mărcile de oţel 
industriale utilizate de companie. În timpul 
etapelor de proiectare a produsului şi de 
fezabilitate, această resursă inestimabilă 
permite constructorilor să examineze o 
serie de date oferite de încercări privind 
performanţa, oboseala, îmbinarea şi sudura, 
menite să îi ajute în fi nalizarea propriilor 
selectări de materiale.

Fezabilitate
Deţinând expertiză într-o serie de standar-
de industriale de rezistenţă la coliziune, 
precum Euro NCAP, Japan NCAP şi US IIHS, 
ArcelorMittal are posibilitatea de a ajuta 
constructorii de automobile în perfecţiona-
rea selectării de materiale şi reducerea 
masei în cazul soluţiei alese de aceştia. 
Aspectul în cauză este valabil în special 
pentru semifabricatele sudate cu laser care 
vor fi  ambutisate la cald. Echipele Global 
R&D ale ArcelorMittal pot evalua avantajele 
utilizării oţelurilor AHSS, precum Usibor® 
1500P sau Ductibor® 500P în cazul unei 
anumite aplicaţii.

Utilizarea ambutisării la cald pentru 
crearea de repere a fost acceptată pe scară 
largă în industria de automobile în decursul 
ultimilor ani. Procesul permite 
constructorilor să crească rezistenţa de 
rupere la tracţiune a unui reper, 
transformând piesele mai subţiri şi mai 
uşoare într-o realitate palpabilă.

Vehiculul demonstrator S-in motion
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ArcelorMittal are posibilitatea de a 
efectua încercări experimentale de 
ambutisare la cald, astfel încât producătorii 
de automobile să poată stabili 
formabilitatea. Utilizând aplicaţia 
electronică brevetată de simulare cu 
elemente fi nite (FE), o versiune special 
adaptată a soluţiei PamStamp2G, 
ArcelorMittal are capacitatea să simuleze 
procesul de ambutisare la cald.

FE utilizează modele care se bazează pe 
proceduri experimentale efectuate de 
ArcelorMittal. Modelele sunt capabile să 
prognozeze cu acurateţe comportamentul 
oţelului Usibor® la temperaturi înalte. 
Acurateţea aplicaţiei electronice de 
simulare a fost validată într-o gamă de 
experimente de ambutisare la cald, 
desfăşurate în cadrul companiei, precum şi 
în atelierele de presare ale clienţilor.

Asamblare
Constructorii selectează o combinaţie 
optimizată de mărci AHSS care îndeplinesc 
propriile cerinţe. Cu toate acestea, combi-
naţia de materiale poate avea ca rezultat 
probleme de sudabilitate, precum o 
rezistenţă scăzută a sudurii sau o gamă 
limitată a capacităţii de sudare.

Instrumentele predictive de sudură 
oferite de ArcelorMittal permit validarea 
unor diverse combinaţii de materiale prin 
utilizarea datelor, cum ar fi  marca, grosimea 
şi acoperirile foilor de tablă AHSS. 
Instrumentele fac posibilă dezvoltarea unei 
analize a riscurilor pentru toate combinaţiile 
de materiale într-un interval foarte scurt de 
timp.

Odată ce evaluarea iniţială este fi nalizată, 
se poate efectua o modelare FE mai exactă 
(utilizând propria bază de date a 
materialelor din cadrul ArcelorMittal) pe 

Soluţiile ale ArcelorMittal pentru industria auto 

Proiecte Steel Solutions
ArcelorMittal + Parteneri + Furnizori

Suport pentru clienţi
Constructor auto + ArcelorMittal + …

Adaptare la limitările şi cerinţele 
specifi ce ale constructorului auto

Selectare Dezvoltare şi 
optimizare

Adaptare Industrializare Producţie

Referinţă
pe piaţă

Defi niţia 
nivelului de 
referinţă

Soluţie New 
Steel

Exemplu de studiu de fezabilitate a 
unui reper ambutisat la cald 

Proiectare personalizată pentru client

Proiectare a procesului

Optimizare a formei semifabricatelor

Analiză de fezabilitate

Realizare de prototipuri

Validare a procesului

baza combinaţiilor pe care evaluarea iniţială 
le-a identifi cat drept riscante. Cu această 
abordare, volumul de muncă se axează pe 
combinaţii de materiale care sunt cel mai 
difi cil de sudat, economisindu-se atât timp, 
cât şi bani.

În lipsa accesului la aceste instrumente, 
fi ecare constructor de automobile ar fi  
nevoit să valideze individual toate 
combinaţiile. În mod alternativ, unele 
combinaţii pot fi  respinse, întrucât nu există 
destul timp pentru a fi  validate toate. Acest 
aspect poate avea ca rezultat respingerea 
unor oţeluri care ar putea conduce la 
reduceri ale masei sau la îmbunătăţiri în 
domeniul siguranţei la coliziune.

Producţie
După fi nalizarea selectării materialelor şi 
validarea capacităţii de sudare şi formare, 
eforturile se îndreaptă spre producţie. 
Echipele Global R&D ale ArcelorMittal pot 
oferi asistenţă pe durata etapelor fi nale 
premergătoare producţiei, precum realiza-
rea prototipurilor. Acest aspect poate 
include măsurători ale deformării reperelor, 
încercarea la oboseală a reperelor pe bancul 
de lucru sau evaluarea modului în care se 
comportă un ansamblu la coliziune. De 
asemenea, ArcelorMittal poate oferi 
indicaţii şi asistenţă în etapa de producţie în 
serie a vehiculului.

Pe toată durata procesului de fabricaţie a 
unui automobil nou, de la faza iniţială la 
produsul fi nit, ArcelorMittal dispune de o 
gamă de soluţii, care vine în ajutorul 
clienţilor săi din industria auto în crearea 
unor vehicule mai uşoare, mai rezistente şi 
mai sigure.

Montant B
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Xcelcoat reprezintă rezultatul unei strânse 
colaborări dintre ArcelorMittal Gent şi 
centrul R&D OCAS, care el însuşi reprezintă 
o societate mixtă între ArcelorMittal şi 
Regiunea Flamandă. Prin urmare, este logic 
ca noile produse ale xcelcoat să fi e distribu-
ite prin reţeaua comercială a ArcelorMittal 
Flat Carbon Europe (FCE). Geert Van 
Heirseele, Managerul de Vânzări responsa-
bil de xcelcoat, coordonează eforturile 
comerciale.

Design grafi c pe oţel
Atât xceldesign, cât şi xcelcolour se bazează 
pe tehnologia EBT (vezi caseta). Geert Van 
Heirseele este entuziasmat de ambele 
produse. „Xcelcolour este oţel electrogal-
vanizat, care este trecut mai întâi printr-o 
linie de dresare pentru a se produce o 
textură perfect uniformă a suprafeţei. Apoi 
este fi nisat cu o acoperire organică trans-
parentă, de culoarea bronzului sau a 
antracitului. Rezultatul este reprezentat de 
o foaie de oţel foarte decorativă.” 

Potrivit lui Geert Van Heirseele, secretul 
noilor produse se afl ă mai presus de toate în 
modul în care sunt texturaţi cilindrii, 
întrucât acest profi l al suprafeţei este 
transferat oţelului în timp ce acesta trece 
prin linia de dresare. Procesul este similar cu 
ceea ce se întâmplă într-o maşină de 
imprimat. Tehnologia EBT ne permite să 
controlăm perfect gradul de rugozitate al 
cilindrului de dresare. Este chiar posibil să se 
imprime o textură pe oţel prin reglarea 
parametrilor de texturare pentru cilindru, 
iar acest aspect deschide cu siguranţă 
perspective noi. EBT este o tehnologie 
perfecţionată, care a fost aplicată în mod 
creator de echipa xcelcoat în vederea 
fabricării unui produs estetic complet nou.

„Xceldesign se bazează pe utilizarea 
tehnologiei EBT pentru aplicarea unui model 
în relief pe cilindrul de dresare,” explică 
Geert Van Heirseele. „Printre modelele 
standard pe care le aplicăm în prezent pe 
linia de dresare oţelului zincat prin imersare 

Vă prezentăm xcelcoat
Frumuseţea oţelului

În primăvara anului 2011, xcelcoat a lansat două produse noi: xcelcolour şi 
xceldesign. Colaborarea dintre R&D şi liniile de producţie ArcelorMittal implicate 
avansează şi se aşteaptă ca xcelcoat să lanseze la toamnă încă un nou produs 
promiţător: xcellook. Toate produsele pe care xcelcoat intenţionează să le 
dezvolte, să le fabrice şi să le comercializeze, în prezent şi în viitor, vor fi  
caracterizate de proprietăţi estetice sau funcţionale speciale ale suprafeţei.

la cald se numără modelul în carouri sau cel 
înfl orat. Dar, în cazul în care clienţii doresc, 
putem să imprimăm chiar logo-ul acestora 
sau oricare alt motiv. După aceasta, oţelul 
este fi nisat cu o acoperire organică durabilă, 
care poate fi  colorată sau incoloră. 

O alternativă la oţelul inoxidabil
Al treilea produs inovator al xcelcoat este 
xcellook. Este un oţel carbon electrogalva-
nizat, având o fi nisare cu aspect periat, care 
îl face să arate efectiv identic cu oţelul 
inoxidabil periat.

„Sună mai simplu decât este,” explică 
Geert Van Heirseele. „Oţelul 
electrogalvanizat are o suprafaţă mai fi nă 
decât oţelul inoxidabil. Dacă se aplică 
aceeaşi tehnică de periere la ambele tipuri, 
se obţin două rezultate foarte diferite. Am 
dezvoltat o tehnică foarte specială de 
periere pentru oţelul carbon 
electrogalvanizat, care îl face să arate exact 
ca oţelul inoxidabil periat. După periere, se 

aplică o acoperire protectoare transparentă, 
durabilă şi nepoluantă, care imită, de 
asemenea, perfect culoarea oţelului 
inoxidabil.”

În prezent, furnizăm deja clienţilor 
cantităţi mici de xcellook, pentru a promova 
produsul. Producţia la scară industrială va fi  
în deplin avânt până la sfârşitul anului 2011. 
„Xcellook este materialul perfect să 
înlocuiască oţelul inoxidabil sau alte 
materiale în aplicaţii precum aparatele 
electrocasnice, pereţii despărţitori, 
panourile pentru tavane şi lifturile.”

Interes considerabil
Acesta ne conduce la potenţiale domenii de 
aplicaţie pentru cele trei produse noi. „Este 
clar că produsele noastre sunt destinate 
aplicaţiilor în care aspectul estetic este 
important”, remarcă Geert Van Heirseele.

Cele trei produse noi au fost deja 
prezentate producătorilor de aparate 
electrocasnice (frigidere, maşini de spălat 

Detalii tehnice cu privire la cele trei produse xcelcoat  

 xcellook  xceldesign  xcelcolour 

0,40 mm – 1,5 mm

800 mm – 1.500 mm

ZE 75/75

Metalică

Bronz sau antracit

Posibilă

Da

0,40 mm – 1,5 mm

800 mm – 1.500 mm

Min. Z100

Motiv repetitiv: în 
carouri, înfl orat sau 
element grafi c la alegere 
(logo)

Uleiat
Acoperire organică: 
incoloră sau colorată

Posibilă

Da

0,40 mm – 1,5 mm

800 mm – 1.500 mm

ZE 75/75
 
- Aspect periat: extrafi n / 

fi n / rugos 
- Excelentă imitaţie a 

oţelului inoxidabil periat 
(linii scurte)

Incolor sau feritic

Posibilă

Sfârşitul anului 2011

Grosime

Lăţime 

Substrat

Finisare

Culoare

Peliculă 
protectoare

Disponibil
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„Pentru toate aplicaţiile în care se 
foloseşte oţelul inoxidabil din 
motive estetice, există acum o 
alternativă atractivă, mai ieftină.”

Geert Van Heirseele, Manager de 
Vânzări responsabil de xcelcoat 

Ce înseamnă EBT?

EBT (Electron Beam Texturing) înseamnă 
texturare cu fascicul de electroni. Aceasta 
este o tehnică de înaltă precizie pentru 
texturarea cilindrilor de laminor prin 
intermediul fasciculelor de electroni, care 
topesc materialul, formând mici adâncituri 
sau cratere pe suprafaţa cilindrilor, sub 
vid. Tehnologia EBT a fost iniţial dezvolta-
tă în vederea îmbunătăţirii performanţe-
lor de ambutisare adâncă şi a capacităţii 
de vopsire a produselor plate din oţel. 
Xceldesign şi xcelcolour reprezintă 
aplicaţii estetice ale acestei tehnologii.

Cu xcelcolour, xceldesign 
şi xcellook, gama xcelcoat 
are o poziţie puternică pe 
piaţă. Cu toate acestea, 
sunt în curs de dezvoltare 
mai multe produse 
inovatoare. Persoana 
locală de contact din 
ArcelorMittal FCE vă 
poate oferi informaţii 
suplimentare.

vase, cuptoare etc.), produse electronice de 
larg consum (televizoare, DVD playere etc.), 
aparate electrocasnice mici, articole de 
bucătărie, lifturi, scări, pereţi despărţitori şi 
panouri pentru tavane. Toţi au arătat un 
interes viu pentru aceste produse. „Nu ai 
nevoie de multă imaginaţie pentru a aprecia 
impactul posibil atunci când ai logo-ul unei 
companii ca motiv repetitiv decorativ pe 
mobilierul de birou, dozatoarele de băuturi, 
pereţii despărţitori, birourile de recepţie sau 
frigidere”, afi rmă Geert Van Heirseele. 
Xcelcolour este popular mai ales în rândul 
fabricanţilor de produse electronice de larg 
consum, mobilier de birou şi de altă natură, 
pereţi despărţitori şi panouri pentru tavane.

Xceldesign şi xcelcolour oferă valoare 
suplimentară substanţială în comparaţie cu 
produsele concurente. Şi bineînţeles, 
aceasta justifi că şi preţul mai ridicat. 
„Situaţia este puţin diferită în cazul 
xcellook”, afi rmă Geert Van Heirseele. 
„Pentru toate aplicaţiile în care se foloseşte 
oţelul inoxidabil din motive estetice, există 
acum o alternativă atractivă, mai ieftină. În 
acest caz, reducerea potenţială de costuri 
reprezintă un argument decisiv în favoarea 
trecerii la noul material.”
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SteelUser ne onorează cu prezenţa de mai 
bine de zece ani. Ca în atât de multe 
aspecte ale existenţei noastre, tehnologia 
Internetului s-a dovedit a fi  un instrument 
efi cient pentru schimbul de informaţii în 
industria siderurgică. Nu este de mirare 
faptul că numărul de clienţi care utilizează 
platforma de tranzacţii electronice a 
cunoscut o creştere constantă. Am realizat 

Perfecţionarea unei formule 
câştigătoare

În ediţia precedentă a revistei Update, Managerul Supply Chain, Kris Notebaert, a 
dezvăluit planuri concrete de a duce nivelul departamentului de servicii pentru 
clienţi din cadrul ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) pe noi culmi de 
performanţă. Acesta a anunţat, printre altele, că SteelUser, platforma noastră de 
tranzacţii electronice, va fi  în curând îmbunătăţită în scopul oferirii unui răspuns 
mai rapid şi mai efi cient la necesităţile şi întrebările clienţilor noştri. Echipa 
responsabilă de funcţionarea platformei SteelUser a realizat, într-adevăr, un 
progres constant şi numeroşi utilizatori obişnuiţi ai platformei de tranzacţii 
electronice au observat şi au comentat în privinţa îmbunătăţirilor care au fost deja 
efectuate. Un număr mult mai mare de actualizări sunt planifi cate pe parcursul 
următoarelor 18 luni, astfel încât Update a solicitat lui Marc Billant, responsabil de 
Integrated Supply Chain şi platforma SteelUser, să ofere o avanpremieră a 
evenimentelor ce urmează a avea loc.

Platforma SteelUser urmează a fi  revizuită 
semnifi cativ

un set integrat şi puternic de aplicaţii web, 
care refl ectă activitatea unităţilor de 
producţie ArcelorMittal prin adaptarea şi 
perfecţionarea acestor aplicaţii în baza 
experienţei acumulate. Printre acestea se 
numără aplicaţii cum sunt Urmărirea 
comenzilor, Documente comerciale, 
Licitaţii, Înregistrarea comenzilor on-line şi 
Rezolvarea reclamaţiilor.

SteelUser înregistrează valori bune ale 
indicelui de satisfacţie a clienţilor
În present, SteelUser deţine un rol din ce în 
ce mai important privind modul în care 
ArcelorMittal FCE sprijină propriile procese 
privind Relaţiile cu Clienţii, iar sondajul 
referitor la satisfacţia clienţilor pe anul 
2010 a evidenţiat acceptarea acestei 
tendinţe. Analiza detaliată a răspunsurilor 
oferite de aceştia a indicat, de exemplu, 
faptul că utilizatorii obişnuiţi ai instrumen-
tului de Urmărire a comenzilor inclus în 
SteelUser tind să manifeste o satisfacţie 
generală mai mare privind performanţa 
sistemului ArcelorMittal FCE de Urmărire a 
comenzilor. 

„Pe măsură ce lanţul nostru de livrări 
pentru clienţi a dobândit o activitate tot 
mai directă, am început să primim din ce în 
ce mai multe sugestii de implementare a 
unor îmbunătăţiri şi adaosuri destinate 
creşterii efi cienţei platformei noastre de 
tranzacţii electronice”, susţine Marc Billant. 
„Acest lucru ne-a permis să ţintim 
aspectele cu adevărat esenţiale, prin 
punerea accentului pe acurateţea datelor şi 
introducerea de îmbunătăţiri la nivelul 
facilităţilor de Urmărire a comenzilor şi de 
noi instrumente, precum e-Link sau 
Rezolvarea reclamaţiilor.”

Cu toate acestea, adaptarea sistemelor 
noastre ca răspuns la necesităţile şi 
dorinţele clienţilor poate fi  uneori o măsură 
insufi cientă. ArcelorMittal FCE îşi propune 
să ofere clienţilor facilităţile cele mai bune 
în materie de performanţă operaţională, 
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„Facilitarea procedurilor de bază de urmărire a comenzilor şi 
evidenţierea modifi cărilor excepţionale vor permite atât clienţilor, cât 
şi Departamentului de Servicii pentru Clienţi să se axeze pe activităţi 

cu un grad ridicat de valoare adăugată şi să îmbunătăţească 
performanţa noastră comună la nivelul lanţului de livrări.”

Marc Billant, responsabil de Integrated Supply Chain şi platforma SteelUser  

Toate progresele şi îmbunătăţirile vor fi  implementate cu minime 
perturbări ale serviciilor existente. Instrumentele de comunicare 
vor fi  pregătite pentru fi ecare nouă etapă, iar acestea vor fi  
disponibile pe SteelUser şi pe paginile de internet FCE
(www.arcelormittal.com/fce). Întrebările şi comentariile privind 
revizuirea platformei SteelUser pot fi  trimise la adresa
helpdesk.eservices@arcelormittal.com.

înţelegere funcţională şi accesibilitate a 
utilizatorului. „Din acest motiv am demarat 
un program eşalonat pe doi ani, în scopul 
revizuirii şi evaluării tuturor funcţiilor 
SteelUser şi al identifi cării unei strategii bine 
defi nite de îmbunătăţire a performanţei 
generale a platformei noastre de tranzacţii 
electronice”, continuă Marc Billant. 
„SteelUser trebuie să rămână o platformă 
de tranzacţii electronice cu un înalt grad de 
modernitate, care să facă faţă provocărilor 
actuale şi viitoare ale pieţei. Trebuie să 
profi tăm din plin de gradul ridicat de 
utilizare a platformei SteelUser şi de cel de 
satisfacţie a clienţilor, în vederea identifi cării 
modalităţilor de optimizare a proceselor 
bazate pe servicii web. Acest demers nu 
implică doar activitatea specialiştilor 
operaţionali SteelUser şi a experţilor în 
tehnologia informaţiei. Acţiunea presupune, 
de asemenea, ca procesele noastre de 
colaborare între clienţi, agenţii de vânzări şi 
Departamentul de Servicii pentru Clienţi să 
fi e în mod corespunzător optimizate pentru 
a garanta o efi cienţă şi un randament 
maxim, dată fi ind oportunitatea oferită de 

un sistem informaţional comun şi un limbaj 
comun.”

Progres, expansiune şi îmbunătăţire
Mac Billant trece succint în revistă o listă de 
priorităţi care au fost deja stabilite. Posibili-
tăţile de confi gurare a intrărilor privind 
Comenzile on-line şi funcţiile de modifi care 
a comenzilor urmează să fi e îmbunătăţite, 
facilităţile de Urmărire a comenzilor vor fi  
simplifi cate şi va fi  introdusă opţiunea 
anulării comenzilor, iar datele vizualizate 
privind Urmărirea comenzilor pentru clienţii 
de pe piaţa auto vor fi  mai uşor de înţeles. 
„Cel mai important demers este cel de 
sincronizare constantă, în cazul unităţilor de 
producţie rămase, a datelor de utilizator 
SteelUser cu situaţiile reale de producţie şi 
livrare. Toate aceste îmbunătăţiri vor fi  
implementate pe parcursul anilor 2011 şi 
2012.”

În paralel, platforma de tranzacţii 
electronice va fi  înzestrată cu câteva funcţii 
noi, precum „eAlerts”, care va fi  lansată 
înainte de vara anului 2011. O primă 
versiune de bază a acestei aplicaţii este deja 

disponibilă în cadrul SteelUser de ceva timp: 
apar scurte mesaje de alertă ori de câte ori 
documente comerciale înregistrate recent 
devin disponibile. Odată cu noul serviciu 
eAlerts, clienţii vor avea posibilitatea să 
confi gureze notifi cările de care au nevoie, 
prin selectarea dintr-o listă de evenimente. 
Alerta prin poşta electronică va fi  trimisă 
zilnic sau săptămânal, conform specifi caţiei. 
Aceasta va conţine un rezumat al celor mai 
recente evenimente şi un link de accesare a 
detaliilor pe pagina SteelUser.

Pentru a completa întregul demers, 
prezentarea şi interfaţa utilizatorului afi şate 
de SteelUser vor fi  revizuite şi restilizate în 
scopul obţinerii unei facilităţi maxime în 
utilizare şi înscrierii în tendinţa generală 
promovată de ArcelorMittal.

Un nou stil de colaborare
„În cadrul ArcelorMittal FCE, nu avem niciun 
dubiu că această revizuire completă a 
platformei SteelUser va promova un stil nou 
de colaborare,” concluzionează Marc Billant. 
„Toate progresele şi îmbunătăţirile planifi -
cate în decursul lunilor următoare sunt 
menite a aduce mai aproape clienţii de 
persoanele lor de contact din unităţile de 
producţie. Facilitarea procedurilor de bază 
de urmărire a comenzilor şi evidenţierea 
modifi cărilor excepţionale vor permite atât 
clienţilor, cât şi Departamentului de Servicii 
pentru Clienţi să se axeze pe activităţi cu 
un grad ridicat de valoare adăugată şi să 
îmbunătăţească performanţa noastră 
comună la nivelul lanţului de livrări.”

  Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2011    19    

RO update mei 2011.indd   19 10/05/11   12:26



20    Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2011

„Nu ratez niciodată vreo 
oportunitate de a nu vinde oţel.”

Thorsten Brand, CEO al ArcelorMittal 
Eisenhüttenstadt

Întâlnirea cu clientul
Cum reuşesc CEO ai unităţilor de producţie 
să stabilească relaţii mai solide cu clienţii

În ediţia precedentă a broşurii Update am adus la cunoştinţă noua politică 
introdusă de ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE) de încurajare a CEO ai 
unităţilor de producţie să se preocupe în mod personal de consolidarea legăturilor 
cu clienţii cheie. Doi CEO ai Business Division South West au comentat într-o 
manieră foarte benefi că experienţele proprii după vizitarea clienţilor în uzinele lor 
de producţie. Ne îndreptăm în acest moment atenţia către CEO ai Business 
Division East.

Sanjay Samaddar, CEO al Business Division 
East şi CEO al ArcelorMittal Poland, este 
extrem de încântat de noua politică. 
„Aceasta a risipit uşoara confuzie care a 
apărut la scurt timp după înfi inţarea 
ArcelorMittal. La un moment dat, oamenii 
erau înclinaţi să creadă că numai personalul 
din departamentele de vânzări şi marketing 
benefi ciau de dreptul la contactul direct cu 
clienţii. În opinia mea, problema nu a fost 
pusă niciodată în acest mod. Am avut 
întotdeauna întâlniri cu clienţii importanţi cu 
ocazia târgurilor comerciale, precum şi la 
sediile şi în uzinele acestora. Aceste întâlniri 
sunt în mare parte considerate dovezi ale 
respectului şi angajamentului asumat.”

Augustine Kochuparampil, CEO al 
ArcelorMittal Ostrava (Republica Cehă), 
pur şi simplu nu poate concepe să refuze 
întâlnirea cu un client care îi solicită 
prezenţa cu privire la o anumită problemă 
de ordin tehnic sau logistic. „Nu trebuie 
niciodată să considerăm că avem clienţii 
garantaţi,” susţine acesta. „De fapt, trebuie 
să cunoaştem toate faţetele clienţilor 
noştri. În acest sens, îi vizitez în mod regulat 

pentru a dezbate preocupările acestora şi a 
identifi ca soluţii la provocările de afaceri.”

Consolidarea unei practici bine stabilite
Când se pune problema consolidării legături-
lor dintre laminoare şi clienţii cheie ai 
acestora, ArcelorMittal FCE Business 
Division East se mândreşte cu o istorie 
deosebită. „Atât în Polonia, cât şi în Republi-
ca Cehă, CEO ai ArcelorMittal FCE Business 
Division East nu ezită niciodată să participe 
la două mari evenimente dedicate clienţilor,” 
confi rmă Tomasz Plaskura, CMO al
ArcelorMittal FCE Business Division East.
„În Republica Cehă se organizează Târgul 
Comercial Internaţional la Brno la începutul 
lunii octombrie şi Ziua Clientului la Praga în 
luna decembrie. În Polonia, există Târgul 
Comercial Internaţional la Poznan în luna 
iunie şi Ziua Clientului la Cracovia în decem-
brie. În plus faţă de acestea, CEO ai unităţilor 
noastre de producţie au întâlniri cu regulari-
tate cu clienţi individuali, în vederea discută-
rii problemelor de ordin strategic.”

Pentru Business Division East, noua 
politică nu reprezintă un punct nou de 
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„Nu trebuie niciodată să 
considerăm că avem clienţii 
garantaţi. De fapt, trebuie să 

cunoaştem toate faţetele clienţilor 
noştri.”

Augustine Kochuparampil, CEO al 
ArcelorMittal Ostrava

„Întâlnirile mele cu clienţii cheie 
au fost în mare parte considerate 

dovezi ale respectului şi 
angajamentului asumat.”

Sanjay Samaddar, CEO al Business 
Division East şi CEO al ArcelorMittal 

Polonia  

acest client mi-a explicat atent modul în 
care livrările neregulate îi expuneau 
afacerea la riscuri. L-am ascultat un timp şi 
am realizat că materializarea dorinţelor sale 
nu era deloc o solicitare difi cilă. Am 
identifi cat chiar şi căi prin care acest lucru 
ar creşte cifrele afacerii noastre, astfel încât 
m-am angajat imediat în respectivul 
demers, lucru care a adus benefi cii pentru 
amândoi.”

„Ceea ce contează cel mai mult pentru 
clienţi este că, în situaţie de criză, aceştia se 
pot adresa către CEO al unităţii de 
producţie,” continuă Thorsten Brand. 
„Clienţii, de regulă, nu se prezintă la mine 
foarte des expunându-şi problemele, dar 
când acest lucru se întâmplă, nu trebuie să 
le trădez încrederea. În calitatea de CEO al 
unităţii de producţie, le ofer un grad 
suplimentar de siguranţă şi o pereche de 
urechi în plus.”

Sanjay Samaddar intervine în discuţie: 
„Absolut! Îmi amintesc cazul unui client a 
cărui politică era să nu cumpere niciodată 
mai mult de 50% din materia sa primă de la 
un singur furnizor. M-am deplasat până la 
acesta şi i-am promis acces liber la CEO al 
unităţii de producţie. Acest fapt l-a 
determinat să îşi schimbe abordarea, iar 
comenzile sale vin una după alta.”

Un singur obiectiv, roluri diferite
„Ca urmare a noii politici, organizarea 
comercială s-a apropiat din nou mai mult de 
uzine,” conchide Tomasz Plaskura. „Acum, 
mai mult ca oricând, afi şăm o imagine unică 
în faţa clientului. Dar clienţii înţeleg şi 
respectă, de asemenea, rolurile distincte ale 
personalului din vînzări şi marketing pe de o 
parte, şi pe cel al unităţilor de producţie pe 
de altă parte.”

Thorsten Brand dă din cap aprobator. 
„Când mă deplasez pentru a întâlni un 
client, sunt de obicei însoţit de una sau mai 
multe persoane din departamentul de 
vânzări. În acest mod demonstrăm 
armonizare şi proximitate. Pot aduce cu 
mine, de asemenea, ingineri pentru a 
dezbate pe tema proceselor de producţie, a 
aspectelor de calitate şi a provocărilor 
logistice. Iar aspectul cel mai important: îmi 
pot asuma angajamentul, indiferent de 
acordurile comerciale şi negocierile în curs. 
În acest mod creez un cadru de valori 
pentru client, pe care oamenii de vânzări şi 
personalul de marketing nu ar avea 
posibilitatea să-l ofere în lipsa participării 
active din partea unităţilor de producţie.”

plecare, ci o consolidare a unei practici bine 
stabilite. „Salutăm această măsură ca o 
delegare a autorităţii organizaţiei locale,” 
rezumă Tomasz Plaskura.

Încredere reciprocă
„Nu ratez niciodată vreo oportunitate de a 
nu vinde oţel,” declară provocator Thorsten 
Brand. În calitate de CEO al ArcelorMittal 
Eisenhüttenstadt (Germania), acesta are o 
serie de idei foarte bine conturate 
referitoare la vizitarea clienţilor. „Datoria 
mea nu este cea de a vinde oţel. Ceea ce 
fac eu se desfăşoară independent de 
negocierile comerciale. Aceasta îmi oferă 
libertatea de a mă întâlni cu adevărat cu 
clienţii şi a stabili încrederea reciprocă. 
Consider că este vital pentru personalul din 
producţie să cunoască ce clienţi are; în caz 
contrar, nu ne putem adapta procesele 
interne în vederea îndeplinirii tuturor 
cerinţelor acestora.”

Sanjay Samaddar oferă un exemplu 
grăitor de asemenea adaptare. „Cu ceva 
timp în urmă, Tomasz Plaskura m–a rugat 
să îl însoţesc într-o vizită la un client care 
dorea să păstrăm stocuri pentru el,” afi rmă 
acesta. „De regulă, nu procedăm astfel, dar 

Câteva fotografi i de la întâlniri cu clienţii în cadrul 
unor evenimente sau pe durata unei vizite la una 
dintre unităţile noastre de producţie.
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Ambutisarea la cald reprezintă un proces pe 
care producătorii şi constructorii de 
automobile îl utilizează în scopul realizării de 
repere cu rezistenţă ridicată pentru 
vehicule. Ca rezultat al modifi cărilor 
microstructurale care au loc în oţel în 
momentul ambutisării la cald, rezistenţa de 
rupere la tracţiune se poate îmbunătăţi de 
până la patru ori în comparaţie cu cea a 
oţelului înainte de procesare (vezi Modul în 
care ambutisarea la cald conduce la 
creşterea rezistenţei oţelului).

Dacă oţelurile pot dobândi o rezistenţă 
îmbunătăţită prin intermediul ambutisării la 
cald, acestea pot deveni şi mai subţiri. Acest 
aspect le permite constructorilor de 
automobile să reducă masa vehiculului, 
diminuând prin urmare şi consumul de 
combustibil şi emisiile echivalente de CO2, 
dar fără a compromite rezistenţa maşinii. În 
prezent, reperele ambutisate la cald 
alcătuiesc o proporţie semnifi cativă a 
caroseriei (BIW) şi a şasiului vehiculelor.

Începuturi timpurii
Unul dintre primele brevete pentru tehno-
logia de ambutisare la cald a fost acordat 
companiei suedeze Hardtech în 1974. 
Dezvoltată iniţial pentru aplicaţii în agricul-
tură, Hardtech a înţeles în scurt timp 
potenţialul ambutisării la cald pentru 
reperele auto.

Până în 1986, uzina Hardtech din Lulea 
(Suedia) producea repere ambutisate la 
cald. În paralel, a început şi Gestamp să 
dezvolte procesul de ambutisare la cald în 
uzina proprie din Haynrode (Germania), 
utilizând un cuptor rotativ inovator. În 
2005, Hardtech a fost încorporată în grupul 
Gestamp, dându-se startul dezvoltării şi 
desfăşurării rapide a tehnologiei. Până la 
sfârşitul anului 2011, Gestamp va avea în 
funcţiune 34 de linii de ambutisare la cald 
pe plan mondial.

Evoluţie rapidă
Ambutisarea la cald a trecut prin transfor-
mări semnifi cative din momentul înfi inţării 
Gestamp Hardtech prin fuziunea din 2005. 
Au fost dezvoltate linii de producţie noi, de 
înaltă performanţă şi matriţe durifi cate prin 

Pionier al ambutisării la cald
Gestamp Automoción este un grup internaţional dedicat proiectării, dezvoltării şi 
fabricării de componente metalice şi sisteme structurale pentru industria 
constructoare de automobile. Compania se numără printre partenerii cheie ai 
ArcelorMittal în dezvoltarea reperelor ambutisate la cald destinate sectorului 
auto.

presare (PHD), reducându-se timpul 
necesar creării unui reper chiar la zece 
secunde.

Departamentul intern de cercetare şi 
dezvoltare din cadrul Gestamp, împreună 
cu atelierele proprii de sculărie PHD 
continuă să dezvolte noi procese şi 
echipamente de ambutisare la cald. Un 
exemplu îl reprezintă tehnologia brevetată 
de durcisare parţială. Durcisarea parţială 
permite crearea de zone moi în interiorul 
unui reper durifi cat prin presare. Procedura 
poate fi  utilizată pentru a controla 
deformarea într-o coliziune sau pentru a 
îmbunătăţi sudabilitatea reperelor durifi cate 
prin presare.

Creştere globală
Gestamp prevede un potenţial uriaş pentru 
ambutisarea la cald. În 2009, s-au produs 
aproximativ 150 de milioane de repere 
ambutisate la cald în toată lumea. Gestamp 
asigură în prezent aproximativ 20% din 
producţie. Până în 2014, compania progno-

zează că se vor produce anual în jur de 450 
de milioane de repere ambutisate la cald.

Utilizarea ambutisării la cald prezintă o 
largă răspândire în Europa şi manifestă o 
popularizare foarte rapidă în Statele Unite. 
De asemenea, tehnologia este adoptată în 
Asia – în special în China şi Coreea. 
Utilizarea ambutisării la cald este mai 
scăzută în America de Sud, cu toate că 
acest aspect va evolua pe măsură ce 
statele din regiune îşi vor îmbunătăţi 
normele de siguranţă la impact.

Un viitor tot mai uşor
În momentul introducerii iniţiale a ambuti-
sării la cald în industria constructoare de 
automobile, tehnologia era externalizată în 
special unor companii precum Gestamp. 
Totuşi, unii constructori de automobile 
şi-au dezvoltat propriile facilităţi de 
ambutisare la cald.

În vederea realizării de reduceri 
suplimentare a masei componentelor, 
numeroase companii producătoare de 
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Gestamp reprezintă unul dintre 
cei mai importanţi parteneri ai 
ArcelorMittal în dezvoltarea 
reperelor ambutisate la cald 
destinate autovehiculelor.

Modul în care ambutisarea la cald conduce la creşterea 
rezistenţei oţelului 

Ambutisarea la cald porneşte de la un semifabricat din oţel cu proprietăţi mecanice 
limitate şi o rezistenţă de rupere la tracţiune între 400 şi 600 MPa. Semifabricatul este 
încălzit într-un cuptor la o temperatură între 850 şi 950°C timp de câteva minute. 
Această procedură creează o microstructură austenitică omogenă în oţel.

Semifabricatul este transferat rapid către presa de ambutisare la cald cu ajutorul unui 
robot, pentru a se evita pierderea de căldură. La temperaturi ridicate, materialul 
prezintă o formabilitate excelentă, putându-se crea forme complexe dintr-o singură 
mişcare.

Durifi carea se efectuează în timpul formării sau imediat după aceasta. Reperul este 
răcit cu o viteză controlată de 50 - 100°C pe secundă. Răcirea transformă 
microstructura austenitică într-o structură cristalină foarte dură, cu o rezistenţă de 
rupere la tracţiune de până la 1500 MPa. Revenirea elastică este redusă la minimum 
prin faptul că reperul rămâne în matriţă în timpul răcirii.

Timpul total al ciclului (transfer + formare + răcire) este de aproximativ 15 – 25 
secunde. Reperul profi lat se îndepărtează din matriţă la aproximativ 150°C.

Despre Gestamp

Gestamp este un furnizor de prim rang 
de componente metalice şi sisteme 
structurale pentru toţi producătorii de 
automobile de prim rang din lume. 
Compania şi-a început activitatea în 
1997. În prezent, Gestamp Automoción 
este prezentă în 18 ţări din întreaga 
lume. Compania deţine 70 de centre de 
producţie, 13 centre de cercetare şi 
dezvoltare şi peste 18.000 de angajaţi. 
Cifra de afaceri a depăşit 3 miliarde € în 
2010. 

Încălzire
850-950°C
3 – 10 min

Transfer
Cca. 8 sec

Ambutisare (600-800°C) 
+ Durcisare (>>50 K/s)

Ambutisare la rece  
(Ar putea fi  eliminată 
pentru repere simple)

Încălzire
Atmosferă de gaz 
protector

automobile utilizează aceste linii de 
producţie pentru a testa noi sisteme de 
ambutisare la cald pe durata etapei de 
proiectare a unui nou model de vehicul.

ArcelorMittal şi Gestamp continuă să 
colaboreze strâns în scopul dezvoltării de 
noi oţeluri şi procese menite să creeze 
vehicule mai uşoare şi mai rezistente. 
Recenta colaborare dintre cele două 
companii cu privire la vehiculul bazat pe 
conceptul S-in motion reprezintă o 
mărturie a acestei activităţi. 

Ambutisare 
la cald

Încercări de ambutisare la cald în cadrul ArcelorMittal
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În această revistă, Sanjay Samaddar, CEO al 
ArcelorMittal Poland şi CEO al Business 
Division East, ne relatează despre 
contactele sale frecvente cu clienţii. După 
părerea sa, poţi afl a deseori mai multe 
dintr-o discuţie prietenească, o strângere 
de mână sau o privire, decât din rapoarte 
de cercetare şi sondaje de opinie. Desigur, 
aveţi întâlniri regulate cu partenerii 
dumneavoastră comerciali, de la tehnic şi 
logistică din cadrul ArcelorMittal FCE. 
Târgurile comerciale şi conferinţele oferă o 
oportunitate suplimentară de a schimba idei 
sau de a găsi inspiraţie.

Indiferent de regiunea sau sectorul în 
care vă desfăşuraţi activitatea: industrie, 
automobile, ambalaje din oţel, oţeluri 
electrice, tuburi şi ţevi etc., cu siguranţă 
există un eveniment la care doriţi să 
participaţi. Şi un eveniment la care noi vom 
fi  încântaţi să găsim timp pentru o discuţie 
deschisă şi agreabilă cu dumneavoastră.

Fixaţi o întâlnire cu
ArcelorMittal FCE

Târguri comerciale şi conferinţe în 2011:
•  Budma (construcţii) –11-14 ianuarie 2011, Poznan (Polonia)
•  Ecobuild (construcţii) – 1-3 martie 2011, Londra (Marea Britanie)
•  Forumul de Automobile din Rusia – 15-17 martie 2011, Moscova (Rusia); vorbitor 

invitat: Jean-Martin Van der Hoeven, CMO Automotive Europe 
•  Conferinţa Tuburi şi Ţevi din Oţel – 21-23 martie 2011, Houston, Texas (SUA)
•  Made in Steel – 23-25 martie 2011, Brescia (Italia)
•  Hannover Messe – 4-8 aprilie 2011, Hanovra (Germania)
•  Icota (Intervention & Coil Tubing Association) – 5-6 aprilie 2011, Montgomery, 

Texas (SUA)
•  Metpack (ambalaje din metal) – 11-14 mai 2011, Essen (Germania)
•  Ziua Europeană a Oţelului 2011 – 19 mai 2011, Bruxelles (Belgia)
•  Construmat (construcţii) – 16-21 mai 2011, Barcelona (Spania)
•  CWIEME (International Coil Winding, Insulation and Electrical Manufacturing 

Exhibition and Conference) – 24-26 mai 2011, Berlin (Germania)
•  Summitul Auto din Turcia – 26-27 mai 2011, Istanbul (Turcia) – vorbitor invitat: 

Jean-Martin Van der Hoeven, CMO Automotive Europe (în legătură cu Borçelik)
•  Steel in Cars and Trucks – 5-9 iunie 2011, Salzburg (Austria)
•  Blechexpo – 6-9 iunie 2011, Stuttgart (Germania)
•  Târgul Internaţional Tehnic MSV – 3-7 octombrie 2011, Brno (Republica Cehă)
•  EuroCarBody – 18-20 octombrie 2011, Bad Nauheim (Germania)
•  Batimat (construcţii) – 7-12 noiembrie 2011, Paris (Franţa)

Puteţi găsi informaţii suplimentare, un scurt raport şi fotografi i pe website-ul nostru: 
www.arcelormittal.com/fce
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