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Názor

Součástí každého vydání časopisu Update je
příspěvek jednoho z čelných představitelů
skupiny ArcelorMittal. V tomto čísle má slovo
Geert Van Poelvoorde, Chief Executive Officer
ArcelorMittal Europe – Flat Products.

Přednosti oceli
Made in Europe
Pro renesanci ocelářství v Evropě
Ocel je trvale udržitelný a inovativní materiál, který lze donekonečna recyklovat.
Aktivně přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a v mnoha ohledech je
základním stavebním kamenem moderního života. V Evropě ale zůstává poptávka
po oceli stále o 25 % nižší než v roce 2007 a výrobci jako ArcelorMittal Europe se
potýkají s vyššími náklady na energii, pracovní síly a na soulad s ekologickou
legislativou než výrobci v jiných částech světa.

ArcelorMittal Europe podniká kroky s cílem
zvýšit spotřebu oceli na domácím trhu a
podpořit export do sousedních regionů.
Jsme toho názoru, že je zcela nutné, aby
nová Evropská komise začala urychleně
pracovat na vytvoření rovných podmínek,
které ocelářům umožní být
konkurenceschopnými jak na domácím, tak
na mezinárodním trhu.
ArcelorMittal jako společnost vytrvale
pracuje na zvyšování poptávky
prostřednictvím zavádění nových a
zdokonalených výrobků a služeb. Některé
z nich vám představíme v tomto čísle
časopisu Update.
Silná značka ArcelorMittal je symbolem
udržitelnosti, kvality, vůdcovství a
nadstandardních služeb. V centru
pozornosti celé naší organizace je dělat pro
zákazníky přesně to, co potřebují. Snažíme
se překonávat očekávání našich zákazníků a
zůstat nebo se stát jejich preferovaným
dodavatelem.
Od vzniku ArcelorMittal Europe na počátku
roku 2014 už jste jistě mnozí zjistili, že naše

evropská divize se nyní účastní
mezinárodních obchodních veletrhů
pod jednou hlavičkou. To nám umožňuje
prezentovat náš celoevropský sortiment
výrobků a služeb. S tímto přístupem už
jsme se zúčastnili veletrhů jako Intersolar,
Intertraffic, EWEA a SMM, které jsou
zaměřeny na trhy solární energie, silniční
infrastruktury, větrné energie a lodního
stavitelství. Tento měsíc si ArcelorMittal
Europe rozšířil obzory a představil svou
ucelenou nabídku pro petrolejářský průmysl
více než 60 000 návštěvníků na veletrhu
ADIPEC v Abú Dhabí.

„My v ArcelorMittal Europe
věříme, že kladením důrazu
na udržitelnost a kvalitu naší
oceli a na řešení „Made in
Europe“, můžeme významnou
měrou přispět k renesanci
ocelářství, která zajistí jeho
dlouhodobou udržitelnost
v Evropě.“
Geert Van Poelvoorde
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ArcelorMittal Tailored Blanks
– vždy něco navíc
Držíme krok s automobilkami pomocí
nových investic
© Nissan

V nové sérii jednoho z nejprodávanějších automobilů Qashqai značky Nissan je použito množství laserově svařovaných přístřihů z ArcelorMittal.

Ještě nikdy nebyla poptávka po službách ArcelorMittal Tailored Blanks tak vysoká. Divize Tailored Blanks investuje
do nových zařízení a technologií, aby mohla lépe plnit požadavky své rostoucí zákaznické základny, kterou tvoří hlavně
automobilky a přímí dodavatelé. Rozvoj činnosti probíhá tak, aby ArcelorMittal Tailored Blanks zůstala vždy v blízkosti
zákazníka, ať sídlí kdekoli.

Zásadní konsolidace pro podporu výrobců automobilů v
Británii
Divize Tailored Blanks obsluhuje většinu
výrobců původních zařízení a přímých
dodavatelů ve Velké Británii. Až
do současnosti jsme zde měli pouze malou
provozovnu v Birminghamu. V roce 2013
ale Tailored Blanks získala kontrakt
na dodávku dílů LWB pro automobilku
Nissan.

Solutions také vyráběl přístřihy pro Tailored
Blanks, kde se pak materiál před dodáním
zákazníkovi svařoval.

Protože areál Distribution Solutions byl
větší, rozhodlo se, že činnosti se zde
zkonsolidují. Dvě stávající linky se převezou
z Birminghamu a třetí se pořídí. Nový
podnik nese jméno Tailored Blanks
Divize Tailored Blanks potřebovala
Birmingham. Práce na přemístění dvou
pro uspokojení poptávky tři svařovací linky. stávajících linek z Tailored Blanks na nové
Provoz v Birminghamu měl dvě linky, ale
místo byly zahájeny v polovině roku 2013 a
pro třetí už zde nebylo místo. Řešení se
budou dokončeny na konci roku 2014. Díky
našlo o čtyři míle dál v závodě ArcelorMittal tomuto rozšíření bude Tailored Blanks
Distribution Solutions, který obsluhoval
provozovat integrovaný závod, který bude
řadu stejných zákazníků. Závod Distribution obsluhovat trh luxusních vozů.
4
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Kontrola bočních dílů karoserie před expedicí
zákazníkovi.

Úspěch oceli Usibor® zvyšuje poptávku pro nové linky
ArcelorMittal pro odstraňování hliníku
z povrchu oceli Usibor®. Tento zásadní krok
prováděný mezi dělením a svařováním
zajistí, aby si svar udržel svou pevnost i
po lisování za tepla.
Práce probíhají podle plánu. Linka
na laserovou ablaci bude uvedena do
provozu koncem roku 2014 a dokončení
stříhací linky se plánuje na první čtvrtletí
2015.
Nové zařízení umožní závodu ArcelorMittal
Tailored Blanks Uckange zahájit produkci
svařovaných přístřihů pro lisování za tepla.
Zákazníci společnosti ArcelorMittal tak
budou mít v rukou nejlepší řešení, jak snížit
hmotnost vozidla při současném zlepšení
bezpečnostních charakteristik.
Usibor® je ocel s velmi vysokou pevností,
kterou společnost ArcelorMittal vyvinula
speciálně pro lisování za tepla. Vysoká
pevnost oceli umožňuje dosáhnout úspor
hmotnosti 30 – 50 % v porovnání
s tradičními jakostmi pro tváření za
studena. Povlak slitiny hliníku a křemíku
chrání ocel Usibor® před korozí, a to i po
procesu lisování za tepla.
LWB jsou pro Usibor® dokonalou aplikací,
což vede k neustálému růstu poptávky.
Toto řešení nabízí nadstandardní odolnost
vůči nárazu a mimořádné příležitosti
ke snižování hmotnosti za velmi

konkurenceschopné ceny. Ve více než dvou
třetinách nových zakázek na LWB v roce
2013 se uplatnila právě ocel Usibor®.
Kvůli plnění požadavků zákazníků investuje
Tailored Blanks 8,5 milionu EUR do svého
závodu Uckange ve Francii. Ten sousedí
s ArcelorMittal Florange, kde se vyrábí
Usibor®. V současné době se instaluje nová
stříhací linka a linka pro laserovou ablaci,
které budou sloužit k dělení a svařování
přístřihů z oceli Usibor®.
Linka pro laserovou ablaci používá
patentovaný proces společnosti

Zákaznický servis je pro divizi
ArcelorMittal Tailored Blanks prioritou.
Jejích devět závodů v Evropě se nachází
v blízkosti provozů zákazníků a provozů
ArcelorMittal, díky čemuž jsou zajištěny
bezproblémové a efektivní dodávky.
Rozvoj činnosti popsaný v tomto článku
umožní divizi ArcelorMittal Tailored
Blanks dále rozšiřovat své možnosti a
nabízet našim zákazníkům lepší řešení.

Více informací
tailoredblanks.arcelormittal.com

ArcelorMittal Senica instaluje svařovací linku nové generace
Nové výrobní zařízení ve svém závodě
v Senici (Slovensko) uvedla společnost
ArcelorMittal do provozu v říjnu 2013.
Zařízení sestává z dvou svařovacích linek a
jedné stříhací linky, které jsou umístěny
ve výrobní hale navržené a postavené
speciálně pro tento účel.
Ačkoli závod umí vyrobit ročně až čtyři
miliony laserově svařovaných přístřihů,
(LWB), kapacita už přestává stačit.
Společnost ArcelorMittal zahájila nový
projekt pro navýšení kapacity, aby
poptávku uspokojila.
Kromě zvětšení plochy nainstaluje Tailored
Blanks vysoce výkonnou svařovací linku
nové generace. Tato unikátní linka umožní
divizi Tailored Blanks navrhovat a vyrábět
LWB přímo pro konkrétní aplikace
jednotlivých zákazníků. Uvedení linky
do provozu v posledním čtvrtletí roku 2015
ještě více posílí postavení Tailored Blanks
na rostoucím trhu východní Evropy.
Update l Zákaznický časopis l Listopad 2014
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Měníme barvu na
oranžovou, ale zůstáváme
zelení!
Svitky z ArcelorMittal Europe s novou barvou
© Jeroen Op de Beeck

Od počátku srpna nosí první svitky z ArcelorMittal Europe – Flat Products zbrusu
novou barvu: oranžovou! Nový papírový obal používaný na svitky pro evropský
trh je nyní ve firemní barvě s bílým logem. Zákazníci nezaznamenají žádnou změnu
ve vlastnostech obalu, ale zato po vizuální stránce budou svitky z ArcelorMittal
v jejich skladech velmi snadno rozpoznatelné.
„Když navštívíte sklad svitků u zákazníka,
vidíte svitky od různých výrobců, ale
z dálky stěží poznáte, které pocházejí
z ArcelorMittal,“ vysvětluje Jean-Martin
Van der Hoeven, CMO ArcelorMittal
Europe – Flat Products. „Loni jsme zahájili
projekt, jehož cílem je, aby s vydatnějším
použitím barvy a loga společnosti ArcelorMittal naše svitky vyčnívaly z davu.“

Abychom nevytvářeli zbytečný odpad a
nezvyšovali náklady, balí se pouze přibližně
20 % všech svitků vyrobených
v ArcelorMittal, a to na žádost zákazníků.
Kromě zářivé barvy ve skladu nezaznamenají tito zákazníci žádný rozdíl, protože
složení, vlastnosti i trvanlivost současného
obalového materiálu zůstaly zachovány.
„Změna nebude mít vliv na kvalitu, ale

Nový obal je k dispozici ve všech výrobních podnicích v Evropě. Abychom zamezili vzniku zbytečného
odpadu, začne se používat, až jednotlivým podnikům dojdou zásoby stávajícího hnědého obalového
papíru.

První svitky z ArcelorMittal v zářivě oranžové
barvě.

zákazníci si nemohou nevšimnout zbrusu
nového barevného obalu,” říká André
Lavaud z marketingového týmu
ArcelorMittal Europe – Flat Products.
Každý rok se k ochraně svitků na cestě
ze závodů ArcelorMittal k zákazníkovi
použije zhruba 12 milionů čtverečných
metrů nového obalového papíru. Nový
obalový papír se začal rozvážet počátkem
srpna 2014, nicméně používat se začne
teprve tehdy, až jednotlivým podnikům
dojdou zásoby stávajícího obalového
papíru.
■

„Tato změna je důležitým
stavebním prvkem
ve vyzdvižení výrobků
společnosti ArcelorMittal a
zdůraznění naší prvotřídní
značky. Značka ArcelorMittal je
symbolem vysoké úrovně
kvality, služeb,
nadstandardních výrobků
a odbornosti.“

© Jeroen Op de Beeck
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Jean-Martin Van der Hoeven
Chief Marketing Officer,
ArcelorMittal Europe –
Flat Products

Podnik VAMA slavnostně
zahájil provoz ocelárny
pro automobilový průmysl
Nová průběžná žíhací linka v Číně vyrobila první svitek
VAMA, společný podnik firem
ArcelorMittal a Hunan Valin Iron & Steel
Co. v Číně, úspěšně vyrobil 10. srpna
2014 na své kombinované průběžné
žíhací lince první svitek. Tato událost
představovala dokončení výstavby a
zahájení dodávek kvalitní automobilové
oceli z podniku VAMA na čínský trh.

Na dvouletém projektu výstavby ocelárny,
slavnostně otevřené 15. června 2014, se
podílelo více než 2000 pracovníků. Jedná
se o první výrobní linku v zemi, která vyrábí
ocelové produkty s hliníkovým povlakem a
oceli s velmi vysokou pevností (AHSS)
pro automobilový průmysl.
VAMA, Valin ArcelorMittal Automotive
Steel Co., vyrábí vysokopevnostní oceli
pro automobilový průmysl, které se do
současnosti v Číně nevyráběly. Výrobní
podnik v hospodářské zóně Loudi (provincie
Hunan) představuje významnou investici
skupiny ArcelorMittal a jejího partnera
Hunan Valin v Číně. Celkové náklady činily
5,2 miliardy juanů (832 milionů USD).

Lakshmi Mittal (vpravo), předseda představenstva
a generální ředitel skupiny ArcelorMittal, a Sanjay
Sharma, generální ředitel podniku VAMA,
při návštěvě nové ocelárny.

Cílem podniku VAMA jsou dodávky
širokého sortimentu ocelových výrobků
mezinárodním výrobcům automobilů a
dodavatelům prvního stupně v Číně.
Součástí sortimentu jsou oceli
pro pohledové součásti, konstrukční
součásti, podvozky a kola vozidel. Místním
výrobcům automobilů umožní vyrábět
bezpečná, nákladově příznivá a odlehčená
vozidla pro čínský trh. Výhodou ocelí
vyráběných podnikem VAMA bude i
špičková povlakovací technologie průběžné
žíhací linky, která vyrábí oceli s vynikající
povrchovou kvalitou.

„Podniku VAMA jsme poskytli
nejmodernější technologii, díky
níž má společnost ideální
podmínky zajistit výrobcům
automobilů větší flexibilitu k
výrobě lehčích, bezpečnějších a
ekologičtějších automobilů pro
čínské zákazníky.“
Lakshmi Mittal, předseda
představenstva a generální ředitel
skupiny ArcelorMittal, při
slavnostním otevření podniku
VAMA.

Skupina ArcelorMittal přinesla do podniku
současnou nejmodernější technologii
výroby oceli pro automobilový průmysl.
Díky tomu může závod vyrábět oceli
s ultravysokou a velmi vysokou pevností
(UHSS a AHSS) až 1200 MPa. VAMA umí
taktéž vyrábět Usibor® 1500,
nejoblíbenější ocel z ArcelorMittal
pro lisování zatepla.
■

VAMA v číslech
520metrová průběžná žíhací linka
podniku VAMA patří k nejmodernějším
výrobním linkám pro automobilový
průmysl v Číně.
Celkovou roční výrobní kapacitu
1,5 milionu tun tvoří:
• 800 000 tun zastudena válcovaných
svitků
• 500 000 tun žárově zinkovaných
svitků
• 200 000 tun svitků s hliníkovým
povlakem
Více informací o podniku VAMA získáte
na www.vamachina.com
Více informací o nabídce skupiny
ArcelorMittal pro automobilový průmysl
získáte na automotive.arcelormittal.com
Update l Zákaznický časopis l Listopad 2014
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Na jedné lodi!
ArcelorMittal Europe představuje kompletní nabídku
pro lodní stavitelství na veletrhu SMM
Jednotlivé divize ArcelorMittal Europe včetně Flat Products se společně sešly
poprvé na počátku září, aby prezentovaly kompletní nabídku pro lodní průmysl.
Příležitostí byl hlavní veletrh pro lodní stavitelství SMM v Hamburku, kde
společnost ArcelorMittal představila kompletní řadu ocelí jak pro konstrukční, tak
i interiérové aplikace, a ucelenou nabídku v oblasti služeb a logistiky.

Ocel je všude

Paluba:
• Za tepla válcované plechy
• Matricové panely

Nabídku společnosti ArcelorMittal
pro výrobce lodí tvoří kvalitní certifikované
oceli pro trup, palubu, konstrukci a pohonné
a generátorové systémy. Prostřednictvím
svých dceřiných společností zaměřených
právě na toto odvětví jako ArcelorMittal
Industeel a ArcelorMittal Ringmill je
ArcelorMittal schopna dodávat
specializované komponenty včetně tlustých
plechů s vysokou pevností nebo dokonale
válcované kruhy (viz stranu 10).
Divize ArcelorMittal Europe – Flat Products
už je v lodním stavitelství známá díky své
nabídce tlustých plechů a za tepla
válcovaných svitků pro součásti trupu a
paluby. Jedním z největších překvapení
8
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pro návštěvníky stánku ArcelorMittal
na veletrhu SMM byla široká řada ocelí
pro interiér, které jsou vhodné pro součásti
kajut a další interiérové aplikace u plavidel
jako například parníků. Zákazníci měli
možnost si prohlédnout vzorky ocelí
pro interiérové aplikace jako xcelcolour®,
xceldesign®, xcellook®, Aluzinc® Florelis,
Estetic® Mat i nových ocelí řady Granite®–
Impression a Silky Mat.
Prvotřídní logistická podpora
Další výhodou spolupráce s ArcelorMittal,
která byla představena na SMM, je náš
přístup přizpůsobený na míru konkrétním
potřebám jednotlivých loděnic.

ArcelorMittal vyvinul širokou řadu služeb,
které přinášejí našim zákazníkům přidanou
hodnotu.
Součástí těchto služeb je zákaznická
podpora na míru včetně logistiky
pro výrobce lodí, která jim pomůže řešit
jejich projekty, ať už působní kdekoli na
světě. ArcelorMittal provozuje strategicky
umístěné výrobní závody, což nám
umožňuje dodávat ocel pro stavbu lodí
do všech evropských zemí. Každých

Interiér:
• Povlakované ploché oceli: xcelcolour®,
xceldesign®, xcellook®, Aluzinc® Florelis,
Estetic® Mat, Granite® Impression a
Granite® Silky Mat

Pohon a
generátory:
• Elektrooceli
• Ocelové kruhy

Trup a konstrukční prvky:
• Tlusté plechy
• Trubky
• Dlouhé výrobky (pro zvýšení pevnosti)
• Matricové panely
© Shutterstock – 3DDock

čtrnáct dní proudí přímo do mnoha
evropských loděnic dodávky loděmi typu
ro-ro.
Možnosti intenzívního výzkumu a vývoje
společnosti ArcelorMittal pomáhají našim
zákazníkům vyvíjet nová řešení. Jednou
z nejnovějších inovací pro stavitele lodí je
vývoj matricových panelů z Global R&D.
Panely s relativně nízkou hmotností mají
v lodním stavitelství mnoho aplikací (viz
stranu 10).

Globální výzkumný tým a jeho možnosti
ArcelorMittal Global R&D má tým 1300
výzkumníků světové úrovně. Mnoho z nich
se specializuje na výzkum materiálu a
svařování. Naši experti vám mohou pomoci
optimalizovat konstrukci vaší lodi pomocí
experimentálních zkoušek a numerického
modelování (s použitím eurokódů).
Konstrukce z našich nově vyvinutých
vysokopevnostních ocelí umožňují dosáhnout větších oblouků a štíhlejších tvarů.

Global R&D také může provést orientační
zkoušky reakce na oheň, které vyhovují
normě EN 13501-1, a má k dispozici
pro zákazníky kompletní řadu svářecího
zařízení.
Společnost ArcelorMittal jako čelný
dodavatel oceli na světě představila
na veletrhu SMM 2014 ucelenou řadu ocelí
a řešení pro stavitele lodí.

>>
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Specializované produkty pro aplikace v lodním stavitelství
ArcelorMittal nabízí několik výrobků
z našich specializovaných evropských divizí,
které jsou pro lodní stavitelství nezbytné.
ArcelorMittal Industeel se například
specializuje na výrobu ocelí s vysokou
pevností vhodných do náročného prostředí,
se kterým se setkávají arktická a hlubinná
plavidla. Společnost také vyrábí oceli
pro speciální trh lodního stavitelství jako je
přeprava plynu, ropy a kryogenních kapalin.

Belgický ArcelorMittal Ringmill se
specializuje na výrobu a tepelné zpracování
válcovaných kruhů. Provozuje špičkové
zařízení na válcování kruhů a početné
zařízení pro tepelnou úpravu. To nám
umožňuje navrhovat a vyrábět dokonalé
ocelové kruhy pro lodní a offshore aplikace
jako vrátky, převodovky, jeřáby a pohonné
systémy.

Ucelená řada
elektrotechnických ocelí
pro pohon a výrobu energie

ArcelorMittal Ringmill vyrábí řadu bezešvých kruhů pro aplikace v lodním stavitelství.

© Siemens

Systémy pro pohon lodí musí být schopny
vyvinout vysoký krouticí moment. Kvůli
omezenému prostoru pro chlazení musí ale
hustota výkonu zůstat nízká. Protože motor
lodi nepracuje ve vysoké rychlosti, je
zapotřebí plně zpracované jakosti oceli se
středními wattovými ztrátami a vynikající
polarizací – permeabilitou (krouticí moment)
a vysokou tepelnou vodivostí (chlazení).

Matricové panely nabízejí odlehčená řešení pro lodní
stavitelství
ArcelorMittal Global R&D vyvinul nový typ
sendvičových panelů pro aplikace v lodním
stavitelství. Důležitým prvkem těchto
oboustranně vyztužených sendvičových
panelů známých jako matricové panely je
vysoká tuhost při relativně nízké hmotnosti.
Patentované řešení od ArcelorMittal je
speciálně určeno pro jednotlivé aplikace

(například palubní panely, rampy a balkony).
Matricové panely mají vynikající odolnost,
protože jsou celokovové a svařované. Lze je
spojovat běžnými svařovacími technikami,
což umožňuje snadnou montáž v loděnici.
Matricové panely umožňují stavitelům lodí
snížit hmotnost paluby, ramp a balkonů.

Tyto požadavky splňují elektrotechnické
oceli společnosti ArcelorMittal, které mají
v označení písmeno P (permeabilita):
M330P-35A, M400XP-50A nebo
M470P-65A. Výběr konkrétní jakosti pak
záleží na tom, jakého výkonu má lodní motor
dosahovat.
Na palubě se elektřina vyrábí pomocí
výkonných generátorů, které lodi umožňují
maximalizovat výrobu elektrické energie
za použití co nejmenšího množství paliva.
Nejlepší elektroocelí pro palubní generátory
je plně zpracovaná jakost s nízkými wattovými ztrátami. Naše kontinuální žíhací linka v
ArcelorMittal St. Chély d‘Apcher (Francie)
umožnila společnosti ArcelorMittal zdokonalit naše jakosti o tloušťce 0,5 mm tak, že
dosahují stejných ztrát jako jakost M23050A. Neustále rozvíjíme naše portfolio
jakostí s nízkými wattovými ztrátami.
■

Více informací:
Ploché výrobky:
industry.arcelormittal.com
ArcelorMittal Industeel:
industeel.arcelormittal.com
ArcelorMittal Ringmill:
ringmill.arcelormittal.com
10
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ArcelorMittal přináší nový nástroj
pro architekty
Steel Envelope představuje výběr našich estetických
ocelí pro stavebnictví
Za účelem posílení dialogu s architekty a zákazníky přichází ArcelorMittal Europe
– Flat Products se Steel Envelope. Součástí Steel Envelope je speciální kniha a
webové stránky, které poskytují architektům, projektantům a konstruktérům
možnost osahat si výrobky společnosti ArcelorMittal určené pro stavebnictví.
Ve Steel Envelope najdete oceli s nátěry a kovovými povlaky jak pro interiérové,
tak exteriérové aplikace.

© Mark Sekuur

Steel Envelope obsahuje velkoformátové fotografie a podrobnosti o ocelích a povrchových úpravách
pro stavební sektor.

Porsche Centre

Díky Steel Envelope může ArcelorMittal
oslovit architekty, techniky, dodavatele
staveb a vlastníky projektů novým
způsobem. „ArcelorMittal jako výrobce
ploché oceli nabízí pouze část finálního
stavebního systému. Pro nás je ale důležité
být v kontaktu s architekty, protože naše
výrobky mohou velkou měrou přispět
ke konečnému vzhledu budovy. Architekti
jsou tedy v sektoru stavebnictví naší hlavní
cílovou skupinou,“ vysvětluje Jérôme Guth,
Manager of Business Development
Construction pro ArcelorMittal Europe –
Flat Products. „Naším cílem je ukázat jim

výrobky s vynikajícími charakteristikami a
vzhledem, které mohou použít pro fasády
nebo střechy svých budoucích staveb.“

Metal Foundation (Asturias, Španělsko), architekt
[baragaño].

© Mariela Apollonio

Steel Envelope v tištěné
podobě
Limitované vydání knihy Steel Envelope
je na světě a bude nyní distribuováno
architektům po celé Evropě. Součástí
knihy jsou kromě odnímatelných vzorků
také velkoformátové fotografie a
praktické informace o každé jakosti oceli
a povlaku pro stavební účely.
Vzorky lze snadno vyndat, aby si je bylo
možno prohlédnout v reálných
podmínkách interiérového a
exteriérového osvětlení. Kniha obsahuje
vzorky kovových povlaků (Magnelis®,
Aluzinc® Florelis a Indaten®) a nátěrů
(Granite® a Estetic®) z ArcelorMittal.
Součástí knihy Steel Envelope je
podobně jako u webových stránek
průvodce výběrem, který architektům a
konstruktérům pomůže zvolit správnou
ocel pro správnou aplikaci. Na dosah
ruky zde máte také důležité informace o
barevné škále, zárukách a vlastnostech
výrobků.

Na webových stránkách Steel Envelope
mají zákazníci a architekti k dispozici
informace o výrobcích, výrobkové listy a
inspirativní fotografie nebo si zde mohou
objednat vzorky výrobků. Webové stránky
a kniha ale nejsou určeny pouze
architektům. „Každý, kdo se podílí
na přeměně svitku s nátěrem ve stavební
systém jako například estetické kazety,
panely nebo tašky, najde ve Steel Envelope
nepřeberné množství informací,” dodává
Jérôme Guth.
■

Více informací o Steel Envelope najdete
na
industry.arcelormittal.com/steelenvelope
Update l Zákaznický časopis l Listopad 2014
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Aluzinc je hvězdou
vlajkové lodi
francouzského sportu
®

Výjimečný kovový povlak
pro výjimečné projekty
Fotbalový šampionát Euro 2016 je na obzoru. V současnosti kvůli
tomu prochází slavný stadion Geoffroy-Guichard v Saint-Etienne
zásadní modernizací, jejíž součástí je nová fasáda z výrobku Aluzinc®
Florelis. Tento výjimečný povlak nabízí jedinečnou povrchovou
úpravu, která je určena speciálně současným moderním stavbám.
Aluzinc® Florelis dodává kreativní nádech, který dělá z výjimečných
budov budovy, nad kterými se tají dech.

© AEL- AACMA
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Stadion Geoffroy-Guichard, kterému se
přezdívá „le Chaudron – Kotel“, byl
postaven v roce 1930 v anglickém stylu
(obdélníková budova bez rohových ochozů)
a vzápětí se stal symbolem evropského
fotbalu. Aby stadion vyhovoval
požadavkům 21. století, architektonická
firma Chaix & Morel a spol. navrhla novou,
polotransparentní fasádu, která obklopuje
stadion ze čtyř stran.
Konstrukční řešení z žebrovaného a
perforovaného ocelového plechu nechává
světlo prosvítat skrz fasádu. Kvůli
zachování mýtického, výjimečného a
původního vzhledu Kotle byl zachován
drsný hranatý ráz stadionu. Zároveň se ale
jeho vzhled pozvedl pomocí přirozeného
lesku povlaku Aluzinc® Florelis z dílny
ArcelorMittal Europe – Flat Products.
Aluzinc® Florelis odráží světlo ve dne
v noci…
Fasády jsou vyrobeny v ArcelorMittal
Construction (Francie) a jsou opatřeny
povlakem Aluzinc® Florelis. Tvoří je
perforovaný lichoběžníkový profil, který má
zlepšit venkovní vzhled stadionu v průběhu
dne. Aluzinc® Florelis se svým stříbřitým
vzhledem nabízí výbornou odrazivost tepla
a světla a díky tenké a transparentní
povrchové vrstvě oxidu hliníku také
prodlouženou odolnost.
Nosná konstrukce fasády (rovněž vyrobená
v ArcelorMittal Construction) je spojena
se čtvercovými zrcadly z korozivzdorné
oceli vytvářejícími magický vizuální efekt.
Během dne prosvítá skrz fasádu slunce.
V noci stadion ožije tajemnými motivy,
které na fasádě vytváří osvětlení stadionu.

© Eddie Young-AACMA

Stadion Geoffroy-Guichard v Saint-Etienne bude díky novému opláštění Aluzinc® Florelis zářit ve dne
v noci.

Použití kovového povlaku Aluzinc® Florelis
dalo vznik zcela novému architektonickému
výrazu, o nějž usilovala firma Léon Grosse,
která měla rekonstrukci na starosti.
Pro povlak Aluzinc® Florelis existuje
ve stavebnictví velké množství aplikací.
Každému projektu dodá dynamický ráz, ať
už se jedná o vysoce efektní fasádu,
tradiční nebo perforované opláštění,
stínění, fotovoltaické aplikace nebo
dokonce interiéry.
■

Řada Aluzinc® není jen
Florelis
Povlak Aluzinc®, vyráběný v ArcelorMittal
Dudelange (Lucembursko), je slitina
obsahující 55 % hliníku, 43,4 % zinku a
1,6 % křemíku. K dostání je ve formě tří
různých výrobků pro konkrétní aplikace:
• Aluzinc® HFX (High Formability
eXtended) je díky své výjimečné
schopnosti transformace určen
pro střechy se stojatou drážkou
• Aluzinc® Florelis má garantovanou
hustotu zinkového květu v rozsahu
1000 až 1800 zinkových květů na dm2
stavby
• Aluzinc® NSB má nižší hustotu
zinkového květu než Florelis a je určen
pro vzduchotechniku

Aluzinc® Florelis pro unikátní stavby
Aluzinc® Florelis se běžně používá
pro vizuálně efektní fasády a má vynikající
reputaci mezi čelnými evropskými
architekty. Povlak si už ve svých návrzích
vymínily renomované architektonické firmy
jako Claude Vasconi, Jean Chabanne, Art &
Build a Jacques Ferrier.
Hladký a čistý vzhled povlaku Aluzinc®
Florelis a jeho výjimečně přirozený lesk
skýtají významné výhody a umožňují
architektům popustit uzdu své fantazii.
Aluzinc® Florelis je vhodný jak
pro interiérové, tak pro venkovní použití.
Ke stavbám, kde byl povlak použit, patří
například škola v Cavaillon (Francie), Airbus
Delivery Centre v Toulouse (Francie),
Centrum FIRA 2000 v Barceloně

(Španělsko), nový hangár na letišti
Rzeszów-Jasionka (Polsko) a vysoce
moderní sportovní hala Jauréguiberry
v Toulon (Francie).
Společnost ArcelorMittal si je natolik jistá
odolností výrobku Aluzinc® Florelis vůči
korozi, že na povlak AZ185 poskytuje
25letou záruku na prorezavění. Díky
propojení zinku a hliníku má Aluzinc®
Florelis lepší charakteristiky než ocelový
plech chráněný pouze povlakem zinku
nebo hliníku. Naše výjimečná záruka je
dalším důvodem, proč je nyní Aluzinc®
Florelis považován za jeden
z nejodolnějších kovových povlaků
současnosti.

© AEL- AACMA

Více informací o sortimentu Aluzinc®
pro fasády najdete
na industry.arcelormittal.com/facades
Update l Zákaznický časopis l Listopad 2014
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Lokální řešení globálně
ArcelorMittal International rozšiřuje dosah divize
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal International má se svou činností zasahující 105 zemí výhodné
umístění, aby mohla rozšiřovat dosah součástí divize ArcelorMittal Europe včetně
Flat Products. Tato organizace se zaměřuje na prodej celého sortimentu
společnosti ArcelorMittal na nových i stávajících trzích prostřednictvím
odstraňování jazykových a kulturních bariér, budování silných obchodních vztahů
a posilování loajality zákazníků nabídkou bezkonkurenčních řešení a služeb.
ArcelorMittal International úzce
spolupracuje s divizemi společnosti
ArcelorMittal a koordinuje jejich mezinárodní
činnost. Ve spolupráci s divizemi jako
ArcelorMittal Europe – Flat Products
vytváří ArcelorMittal International
krátkodobé i dlouhodobé strategie.

V průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2014
zvýšil ArcelorMittal International podíl
exportu výrobků s vysokou přidanou
hodnotou oproti roku 2013 o 3 %. Export
standardních jakostí za tepla válcovaných
svitků poklesl za stejné období o 4 %.
Výrobky hutní druhovýroby tvoří v roce
2014 60 % exportu, což je o 4 % více než
Součástí dlouhodobé strategie ArcelorMittal v roce 2013. „Evropské výrobky jako
Europe – Flat Products je zvyšovat prodej
Magnelis® a Granite® si mezinárodní
výrobků hutní druhovýroby a výrobků
zákazníci mimořádně oblíbili,“ dodává Rajesh
s vysokou přidanou hodnotou na rozvíjející
Saigal.
se trhy. „Cílem divize ArcelorMittal Europe
– Flat Products je vyvinout stabilní
Posilujeme loajalitu zákazníků
zákaznickou základnu mimo Evropu,“ říká
Rajesh Saigal, CEO ArcelorMittal
Globální přístup divize ArcelorMittal
International. „Jde o to, posunout se
International je výhodou také pro zákazníky.
od exportu standardních za tepla
„V mém týmu jsou lidé více než 40 různých
válcovaných svitků k hotovým výrobkům s
národností. To nám umožňuje překonávat
vysokou přidanou hodnotou, jako je
jazykovou bariéru, která někdy bývá úplně
například Magnelis®.“
tou nejzásadnější překážkou. Také nám to

pomáhá budovat obchodní vztahy,”
vysvětluje Rajesh Saigal. „Místní a regionální
týmy nám také pomáhají lépe pochopit
jednotlivé trhy a způsob, jakým se zde
obchoduje. Z obrovské globální firmy
ArcelorMittal se tak stává lokální partner
s nabídkou nejširší řady špičkových
ocelových výrobků na světě.“
Divize ArcelorMittal International má svůj IT
tým, který ji propojuje se všemi provozy.
„Díky tomu se dostaneme přímo
do systémů divize ArcelorMittal Europe, a
naši zaměstnanci tak mohou řídit a sledovat
objednávky zákazníků ve vzdálenějších
destinacích,” říká Rajesh Saigal. Divize může
také pružně přizpůsobovat obchodní
podmínky potřebám lokálních zákazníků.
ArcelorMittal International také nabízí
unikátní finanční řešení obchodních

Pobočky ArcelorMittal International po celém světě

Moscow
Ontario
Luxembourg

Chicago

Santo Domingo
Queretaro
San Jose
Quito

Caracas
Bogotá

Algiers
Casablanca
Dakar

Urumqi
Baku
Beijing
Erbil Tehran
Seoul
Lahore
Beirut
Shanghai
New
Delhi
Basra
Cairo
Guangzhou
Kao Chung
Dubai
Hong Kong
Jeddah
Mumbai
Ho Chi Minh City
Kuala Lumpur
Singapore

Istanbul

Nairobi

Lima

Santiago

Lagos

Kiev

São Paulo

Johannesburg

Pobočky pro jednotlivé obchodní oblasti
Regionální pobočky
Platformy pro financování obchodů
Picture © ANDRITZ Soutec
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Elektrotechnické oceli z St. Chély d’Apcher dodáváme
do USA a Indie
V průběhu roku 2014 zvýšila divize
ArcelorMittal International prodej elektrotechnické oceli s neorientovanou strukturou
o více než 140 %. Tyto oceli vyráběné
v ArcelorMittal St. Chély d’Apcher (Francie)
nabízejí zákazníkům možnost výběru mezi
různými hodnotami polarizace, tepelné
vodivosti, děrovatelnosti a velmi nízkými
wattovými ztrátami, a to i při vyšším
výkonu. Více než polovina této oceli se
použije ve vysoce spolehlivých elektromotorech s nízkými wattovými ztrátami
(například neorientované oceli M230 až
M290).
Divizi ArcelorMittal International se v roce
2014 podařilo získat celkem už 27 nových

Rozšiřujeme trh
pro Magnelis®

zákazníků, z nichž 15 pochází ze Spojených
Států Amerických. V roce 2014 dodá
ArcelorMittal International USA více než
6500 tun elektrotechnické oceli jedinému
zákazníkovi na základě smlouvy, jejíž
součástí jsou dodávky just-in-time a také
složitá skladovací ujednání, pozemní a
mořská logistika a fakturace spojená
s unikátním slevovým programem.
Elektroocel našla své nové zákazníky také
v Indii, kde se prodej v loňském roce
zdvojnásobil. Navzdory silné konkurenci
se divizi ArcelorMittal International také
podařilo udržet si svůj podíl na trhu elektrooceli v Číně.

© Jan Lipina

Povlak Magnelis® od ArcelorMittal už si
v Evropě získal popularitu u provozovatelů
velkých solárních zařízení i v dalších
aplikacích.
Magnelis®, slitina zinku, hliníku a hořčíku,
nabízí jedinečnou ochranu oceli i
v nejdrsnějším prostředí. Kromě vynikající
korozní odolnosti má Magnelis®
samoopravnou schopnost na ustřižených
hranách a je cenově nejvýhodnější
alternativou hliníku, korozivzdorné oceli
nebo žárového zinkování. Je obzvláště
vhodný pro pozemní solární zařízení,
protože zůstává odolný vůči korozi v půdě
i betonu.
Díky svým jedinečným vlastnostem je
Magnelis® vyhledáván po celém světě.
Od počátku roku 2014 se divizi
ArcelorMittal International podařilo
pro Magnelis® získat 15 nových zákazníků
a zvýšit prodej mimo Evropu o téměř
250 %. „V současnosti probíhá několik
zkušebních dodávek pro zákazníky z
celého světa. Jedná se o oblasti výroby
solární energie, segment následného
zinkování (silniční svodidla, sloupy
osvětlení), stavebnictví (dešťové okapy,
fasádové systémy), energetiku (kabelové
lávky, rozvaděče) a zemědělství (sila),“
vypočítává Rajesh Saigal. „Zkoušky
prokáží potenciál povlaku Magnelis® a
podpoří růst prodeje tohoto výrobku a
jeho podílu na trhu od roku 2015.“

transakcí, která mohou být přínosná
pro klienty na trzích, kde místní náklady na
financování obchodů jsou příliš vysoké.
„Zároveň řídíme naše interní cash flow
jedinečným slevovým programem. To nám
umožňuje 100% zajištění našich
pohledávek,“ poznamenává Rajesh Saigal.

„Cílem divize ArcelorMittal
Europe – Flat Products je vyvinout
stabilní zákaznickou základnu
mimo Evropu“
Rajesh Saigal,
CEO ArcelorMittal International

Zaměstnanci ArcelorMittal International
dokonale znají výrobkový sortiment divize
ArcelorMittal Europe. „Naši lidé tvoří most
mezi klientem a výrobním závodem, což
zajišťuje bezproblémový tok informací.
Organizují návštěvy u zákazníků a jsou
v úzkém kontaktu s technickými týmy, aby
mohli koordinovat plnění požadavků
zákazníků co do kvality výrobků a řešení,“
dodává Rajesh Saigal. „To zlepšuje jejich
technické znalosti a ještě více posiluje
vztahy mezi společností ArcelorMittal a
zákazníkem a zvyšuje loajálnost.“

© Didier Bridoux

■

Svou místní pobočku ArcelorMittal
International najdete na corporate.
arcelormittal.com/who-we-are/
interactive-map
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Zlepšujeme energetickou
účinnost
Zdokonalené orientované elektrotechnické oceli plní cíle
energetické účinnosti 2015
Nová generace orientovaných (GO) elektrotechnických ocelí společnosti
ArcelorMittal zaručuje výrobcům transformátorů, že mohou splnit nové cíle EU
týkající se energetické účinnosti, které vstoupí v platnost v červnu 2015.
Společnost ArcelorMittal vyvinula čtyři zdokonalené jakosti. Ty umožní výrobcům
transformátorů snížit wattové ztráty v jakékoli fázi pracovního cyklu a mírně
zredukovat masu transformátorového jádra. Tyto elektrooceli se vyrábějí
v ArcelorMittal Frýdek-Místek (Česká republika).

ArcelorMittal Frýdek-Místek
je světovým lídrem ve výrobě
GO oceli
Orientované elektrotechnické oceli (GO)
se požívají v jádrech transformátorů, která
snižují nebo zvyšují napětí střídavého
proudu. Jejich vynikající magnetické
vlastnosti a izolační povlak významně
snižují ztráty elektrické energie
v transformátoru.
Proces výroby GO ocelí je velmi náročný.
Je k němu potřeba výzkumníků, inženýrů
a techniků s potřebnými znalostmi,
zkušenostmi a odborností. Na světě je jen
málo společností, které umějí vyrábět GO
ocel vysokých standardů, ale
ArcelorMittal Frýdek-Místek to umí už
od počátku šedesátých let.

© Renaud Barthelemy

Stánek ArcelorMittal na Coil Winding Expo (CWIEME) v Berlíně, kde byly koncem června představeny
zlepšené elektrotechnické oceli.

Nové jakosti – M105-23S AM FCE, M11427S AM FCE, M117-30S AM FCE a
M125-35S AM FCE – jsou určeny
pro transformátory se středním výkonem.
Zlepšené elektrooceli jsou dostupné ve
stejných čtyřech tloušťkách jako
standardní GO oceli a jejich výkon
dosahuje úrovně mezi stávajícími
tradičními jakostmi a jakostmi s vysokou
polarizací. Díky tomu mohou výrobci
transformátorů a transformátorových
jader dosáhnout dobrého poměru mezi
vlastnostmi materiálu a finančními náklady.
Zlepšené oceli byly představeny koncem
června na světové výstavě elektrotechniky Coil Winding Expo (CWIEME)
v Berlíně.
16
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Tento závod byl vybrán k výrobě
zlepšených GO ocelí. ArcelorMittal
Frýdek-Místek je vybaven špičkovou
oduhličovací žíhací linkou a novou
termorovnací linkou s unikátním
kontrolním systémem. Moderní žíhací
linka se stará o to, aby GO ocel měla nízký
finální obsah uhlíku, což zabrání stárnutí
oceli. Pro zlepšení výkonu byly ve FrýdkuMístku také nedávno nainstalovány
zbrusu nové, energeticky účinné pece.

Budoucí potřeby
„Zaznamenali jsme, že při nákupu elektrooceli se zákazníci rozhodují podle úhrnných
celoživotních nákladů, nikoli podle počátečních výdajů,“ říká Sigrid Jacobs, Portfolio
Director pro elektrotechnické oceli
v ArcelorMittal Global R&D. „Zákazníci
požadují co nejlepší výsledky v oblasti
spotřeby energie, emisí a životnosti. To platí
zejména pro transformátory, které fungují
nepřetržitě. Naše vylepšení tradičních
orientovaných elektroocelí nabízí vynikající
řešení.”
V Evropě se stalo hnacím motorem posunu
v nákupním rozhodování zavedení předpisu

Systém Shape Scan v ArcelorMittal Frýdek-Místek
měří rovinnost pásu pomocí laserů.

© Martin Plaček, Argutec s.r.o.

EU548 v květnu letošního roku. EU548
požaduje, aby výrobci splňovali cíle
energetické účinnosti stanovené pro různé
velikosti a typy transformátorů (viz příklad
suchého transformátoru o výkonu 1
megavoltampér (MVA) v tabulce 1). První
cíle – označené jako Tier-1 – musí být
splněny do poloviny roku 2015, což je
relativně krátký čas v porovnání s cyklem
vývoje výrobku. Přísnější limity Tier-2
vstoupí v platnost v červenci 2021. Díky
zlepšeným jakostem GO oceli společnosti
ArcelorMittal je možno dosáhnout těchto
cílů již nyní.
Prokázané výhody
ArcelorMittal Global R&D provedl dvě
případové studie s použitím zlepšených
jakostí M105-23S AM FCE a M117-30S
AM FCE, aby se prokázaly výhody použití
nových jakostí GO ocelí. Studie se zabývala
malými a středními transformátory. V obou
případech bylo zachováno dvojrozměrné

Tabulka 1: Maximální ztráty u středních transformátorů
o zdánlivém výkonu 1 MVA podle nových pravidel EU
platných od roku 2015

Ztráty se zátěží (Pk)
Ztráty bez zátěže (Po)

Tier-1
(od 1. července 2015)

Tier-2
(od 1. července 2021)

Pk < 9 kW

Pk < 9 kW

Po < 1550 W

Po < 1395 W

konstrukční řešení transformátoru, ale
z důvodu lepšího využití výhod nových
ocelí se optimalizovala výška svazku.

U malých transformátorů umožňují
Studie prokázala, že střední transformátory zlepšené GO elektrooceli snížit ztráty jak
mohou dosáhnout cíle účinnosti Tier-1 beze ve stavu bez zátěže, tak i se zátěží při
mírném snížení aktivního materiálu.
změny tloušťky elektrooceli a s nižším
množstvím aktivního materiálu (viz tabulku Zlepšené GO elektrooceli společnosti
ArcelorMittal jsou k dispozici už nyní, což
2). Cíle Tier-2 platné od roku 2021 je
umožní výrobcům transformátorů splnit
možné splnit v případě použití nižší
nové cíle EU.
tloušťky zlepšené GO elektrooceli. Zde je
ale třeba počítat s možností kompromisu

Tabulka 2: Výsledky u středních transformátorů o zdánlivém
výkonu 1 MVA
U1 = 10 kV/U2 =
400 V

M155-35S
(tradiční)
Pk: 9 kW
		

M125-35S
AM FCE
(zlepšená)
Pk: 9 kW

M105-23S
AM FCE
(zlepšená)
Pk: 9 kW

M105-23S
AM FCE
(zlepšená)
P0 : 1395 W

Ztráty bez zátěže Po (W)

1687

1540

1234*

1385

Ztráty s plnou zátěží Pk (W)

8950

8950

8950

7717*

Ztráta/rok (MWh/r) nízká
zátěž (10%)

15,4

14,2

11,5*

12,7

Ztráta/rok (MWh/r) vysoká
zátěž (90%)

66,6

66,1

65,7

57,1*

Hmotnost elektrooceli (kg)

1394

1288

1259*

1415

Nesplňuje
požadavky
Tier-1

Tier-1*

Závěr

Tier-2 s
Tier-2 s
minimálními
minimálními
provozními
provozními
náklady při nízké náklady při plné
zátěži a nejnižší
zátěži*
hmotnosti*

* Zeleně jsou označeny elektrotechnické GO oceli s nejlepšími vlastnostmi.

V ArcelorMittal Frýdek-Místek byly nainstalovány
nové pece k vysokoteplotnímu žíhání
elektrotechnických ocelí.

mezi investičními náklady a energetickými
ztrátami při nízkém nebo vysokém zatížení.

Nová termorovnací linka v ArcelorMittal FrýdekMístek se používá na kontinuální žíhání a
povlakování.

■

Doplňková nabídka
neorientované elektrotechnické oceli z ArcelorMittal
Kromě sortimentu GO elektrotechnické
oceli nabízí ArcelorMittal doplňkovou
řadu neorientovaných (NO) elektrotechnických ocelí. NO oceli se také
používají v transformátorech a motorech,
typické je použití ve velmi malých
zařízeních s nedostatkem místa nebo
finančních prostředků.
Výzkumné týmy z ArcelorMittal poradí
zákazníkům, který typ elektrotechnické
oceli je pro jejich aplikaci nejvhodnější.
K dispozici jsou rovněž modelovací
nástroje, které umožní detailní analýzu
vlivu použití různých druhů materiálu.
Více informací o sortimentu našich
inovovaných elektrotechnických ocelích
najdete na
industry.arcelormittal.com/electricalsteels

Příklad středního transformátoru (foto Tom
D’Haenens, poděkování Pauwels International NV)
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Zvyšujeme životnost a nosnost
těžké techniky  
ArcelorMittal propaguje ucelenou globální nabídku
pro výrobce žlutého a zeleného zboží
Výrobci stavební techniky (žluté zboží) a zemědělských strojů (zelené zboží)
pracují na zvyšování nosnosti a životnosti svých vozidel a snižování spotřeby
paliva a nutnosti údržby. Jednou z možností, jak toho docílit, je vyměnit
standardní jakosti oceli za vysokopevnostní oceli z ArcelorMittal. ArcelorMittal
Europe – Flat Products spolu s ArcelorMittal Industeel nabízí ucelenou řadu svitků
a tlustých plechů pro veškeré aplikace u žlutého a zeleného zboží.

Řada Amstrong® od ArcelorMittal
umožňuje výrobcům snížit tloušťku
konstrukčních součástí a hmotnost vozidel
při současném zvýšení jejich nosnosti. Díky
vysokým hodnotám meze kluzu a pevnosti
v tahu spolu s vynikající tvařitelností,

© shutterstock – mihalec

houževnatostí při nízkých teplotách a
odolností proti únavě materiálu jsou tyto
jakosti vynikajícím řešením jak pro výrobce
stavební, tak i zemědělské techniky.
Oceli Amstrong® jsou k dostání ve formě
za tepla válcovaných svitků nebo plechů
s hodnotou pevnosti v tahu od 240 MPa
(Amstrong® 240MC) do 700 MPa
(Amstrong® 700MC). Materiál je k
dispozici v tloušťkách od 1,5 do 20 mm.
Ve fázi vývoje jsou nyní ultravysokopevnostní oceli Amstrong® s pevností
od 900 do 960 MPa.
Nabídka divize ArcelorMittal Europe – Flat
Products je doplněna nabídkou
ArcelorMittal Industeel, stoprocentní
dceřiné společnosti skupiny ArcelorMittal.
Industeel vyrábí tlusté plechy
z vysokopevnostní oceli jakosti S690QL až
S1100QL a třídy HB s odolností proti
opotřebení (HB400, HB450 a HB500) a

Jakosti ArcelorMittal pro žluté a zelené zboží
Jakost

Za tepla válcované svitky

Tlusté plechy

S690QL/700MC

2 – 12 mm

4 – 150 mm

S890QL/S900MC

Ve fázi vývoje

5 – 125 mm

S960QL/S960MC

Ve fázi vývoje

5 – 125 mm

S1100QL

6 – 15 mm

HB400

4 – 6 mm

4 – 150 mm

HB450

Ve fázi vývoje

4 – 50 mm

HB500
S
HB
MC
QL

= vysokopevnostní nízkolegované (HSLA)
= Hardness Brinell odolné proti opotřebení
= termomechanicky válcované (M) a za studena tvařitelné (C)
= kalené a popouštěné (Q) houževnaté při nízkých teplotách (L)
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8 – 75 mm

© shutterstock – A. Schindl

Vysokopevnostní oceli z ArcelorMittal zlepšují
nosnost žlutého a zeleného zboží a snižují
hmotnost, tloušťku a opotřebení.

v tloušťkách od 4 do 150mm (viz tabulku).
Některé jakosti třídy HB400 a HB450 jsou
již nyní v nabídce ve formě svitků a plechů
(viz tabulku; pro více informací nás
kontaktujte). Používají se v aplikacích, jako
jsou rypadla nebo kontejnery sklápěčů.
ArcelorMittal je hlavním dodavatelem ocelí
pro výrobce stavební a zemědělské
techniky, a to buď přímo, nebo
prostřednictvím divize ArcelorMittal
Distribution Solutions či vybraných
evropských partnerů. Náš tým
specializovaných techniků a výzkumných
pracovníků je vám k dispozici pro spolupráci
na co-engineeringových projektech a při
hledání řešení pro veškeré vaše činnosti
související se svařováním, dělením nebo
tvářením.

■

Více informací o nabídce ArcelorMittal
pro stavební a zemědělskou techniku
najdete na
industry.arcelormittal.com/equipment
Více informací o nabídce ArcelorMittal
Industeel najdete na:
industeel.arcelormittal.com

Řešení pro globální potřebu
energie
Petrochemický průmysl: od oceli k řešení
ArcelorMittal je se svými dodávkami do energetického sektoru ve výši čtyř
milionů tun ročně největším dodavatelem pro tento vysoce náročný trh. Divize
ArcelorMittal Europe poprvé představila celou nabídku pro petrochemický
průmysl tisícům delegátů na veletrhu ADIPEC v Abú Dhabí.

Světová potřeba primární
energie podle typu paliva –
scénář „Nové politiky“ podle
IEA
(v milionech tun ekvivalentu ropy – zdroj IEA)

© shutterstock – curraheeshutter

„Prostřednictvím naší společné účasti
na veletrzích jako ADIPEC mohou divize
ArcelorMittal představit náš široký
sortiment a vysoce inovativní technická
řešení, která nabízíme. Díky našim četným
zkušenostem a globální působnosti jsme
pro světový petrochemický průmysl
spolehlivým partnerem,“ vysvětluje Denis
Parein, Segment Manager Oil & Gas
v ArcelorMittal Europe – Flat Products.
K vysoce kvalitním ocelím, které
ArcelorMittal Europe – Flat Products nabízí,
patří konstrukční jakosti pro použití
offshore, termomechanicky válcované
jakosti pro použití offshore(s prokázanou
odolností do -40°C) a vysokopevnostní
oceli pro naftovodné trubky určené
pro náročné kyselé prostředí. Naše trubky
pro petrochemický průmysl (včetně OCTG)
můžeme dodávat (bezešvé nebo
svařované) z výrobních závodů v Evropě,
Africe, Jižní Americe nebo z nové rourovny
pro výrobu bezešvých trub v Saúdské
Arábii.

Palivo

2010

2035

Uhlí

3474

4218

Ropa

4113

4656

Plyn

2740

4106

Jaderná energie

719

1138

Hydro energie

295

488

Bio energie

1277

1881

Další
obnovitelné
zdroje

112

710

12 730

17 197

Celkem

Další divize ArcelorMittal mohou také
dodávat ocelové výrobky, které jsou
pro petrochemický průmysl
nepostradatelné. Naše ocel pro výztuž
do betonu Krybar® je určena přímo pro
kryogenní aplikace. Naše ocelové plechy
s 9% obsahem niklu vyráběné
v ArcelorMittal Industeel pro kryogenní
aplikace mají světovou úroveň.
Vyrábíme také tyče a pruty
pro samozdvižné vrtné soupravy a řadu
profilů v jakostech jako Histar® Offshore.
Tato řešení umí splnit velmi náročné
podmínky, kterým čelí konstrukce
používané v offshore aplikacích.
„Široký sortiment výrobků ArcelorMittal je
pro naše zákazníky přínosem. Cení si ale
také našich služeb a řešení našeho
integrovaného dodavatelského řetězce,
která lze promptně zavádět v průběhu

jejich náročných energetických projektů,“
říká Andre Roosendaal, CEO ArcelorMittal
Oil and Gas Projects.
ArcelorMittal pracuje s výrobci ropy a plynu
na co-engineeringových projektech
za účelem vývoje nových výrobků a
technik. „Zákazníci mají k dispozici centra
ArcelorMittal Global R&D pro podporu
vývoje nových řešení,“ říká Ludovic Martin,
Global Project Manager Energy (Oil & Gas)
v ArcelorMittal Tubular Products.
Se svým širokým sortimentem může
ArcelorMittal dodávat oceli a řešení
pro všechny fáze výroby v sektoru ropy a
plynu od těžby přes přepravu až po
distribuci.
■

Výzvy pro globální
petrochemický průmysl
Tradiční výrobci ropy a plynu se potýkají
s ubývajícími zásobami snadno dostupných zdrojů a se stále větší konkurencí
ze strany obnovitelných zdrojů. Podle
prognóz oborových organizací jako
například Mezinárodní energetické
agentury (IEA) zůstanou ale ropa a plyn
hlavními světovými zdroji energie
nejméně do roku 2035 (viz tabulku).
Kvůli přístupu k dostupným zdrojům ropy
musí výrobci budovat hlubší vrty
na pobřeží i mimo ně, a to ve vzdálenějších a chladnějších regionech světa.
Zapotřebí jsou také delší produktovody,
které přivedou zemní plyn z těchto
oblastí do osídlených regionů. Výrobci
se zároveň potýkají také s přísnějšími
normami a bezpečnostními omezeními,
obzvláště v nedotčených přírodních
oblastech.
Více informací najdete na
industry.arcelormittal.com/energypipes
Update l Zákaznický časopis l Listopad 2014
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Plechovky z oceli to umí!
Oceli ArcelorMittal pro nápojové plechovky snižují
náklady a zlepšují udržitelnost
Oceli pro nápojové plechovky prošly za poslední dekádu revolucí. Nové,
vysokopevnostní oceli nyní umožňují výrobcům vyrábět plechovky s tenčími
stěnami a nižší hmotností než dříve. Díky své dlouhodobě nižší ceně (až o 10 %
oproti hliníkovým plechovkám) a vynikající míře recyklovatelnosti jdou nyní oceli
pro obalový průmysl v čele renesance v používání ocelových plechovek coby obalů
pro nápoje.

Úloha oceli v inovacích
nápojových plechovek
Historicky byly nápojové plechovky typu
DWI vysoce standardizovaným obalem
s tělem o průměru 66 mm a kapacitou
na 330 nebo 500 ml tekutiny. První
změny nastaly v roce 2004 se zavedením
nové ocelové plechovky, tzv. „Sleek can“.
Plechovka má průměr 58 mm, takže ji
snadno uchopí i drobné ručky. Její štíhlý
vzhled odstartoval revoluci na trhu nápojů
v plechovce.
Nedávnou novinkou vyvinutou společností ArcelorMittal je ocelová plechovka
ve tvaru pohárku. Díky tomuto tvaru lze
prázdné plechovky stohovat, takže
doprava z výrobního závodu do plnicích
linek je mnohem ekonomičtější a ekologičtější. Kromě toho zůstávají po odnětí
easy open víčka hladké okraje, což je
pro pití z plechovky ideální.

Na ocelové plechovky pro nápoje se běžně
spotřebuje o 25 % méně materiálu než
na plechovky z hliníku. Použití oceli s vyšší
pevností znamená, že nejtenčí část stěny
těla plechovky může být mnohem tenčí.
Pevnost má vliv na schopnost plechovky
přežít běžnou manipulaci jako tváření,
plnění a dopravu. Díky vynikajícím mechanickým vlastnostem oceli se může její
tloušťka dále snižovat, aniž by se to
negativně projevilo na její pevnosti.
Nižší náklady
Protože kov tvoří více než 50 % nákladů
hotové plechovky, snižování hmotnosti má
na náklady významný vliv. Plechovky
na nápoje mohou mít mnohem tenčí stěny
20
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než plechovky na jídlo, protože tlak
sycených nápojů, který může dosahovat až
6,2 bary, obal stabilizuje.
Současné cílové hodnoty tloušťky válcovaného hliníku pro nápojové plechovky se
pohybují kolem 0,24 – 0,25 mm s minimálním potenciálem dalšího snižování. Oproti
tomu oceli pro nápojové plechovky jsou už
nyní na hodnotě 0,205 mm. Globální týmy
pro výzkum a vývoj z ArcelorMittal jsou si
navíc jisty, že už v blízké budoucnosti lze
dosáhnout tloušťky 0,195 mm.
Vynikající efektivita
ArcelorMittal vyrábí pět jakostí oceli
pro obalový průmysl s mezí kluzu od 330

Stohovatelné „ocelové pohárky“ navržené
v ArcelorMittal Global R&D pro pití nápojů
za pochodu.

do 430 MPa (viz tabulku). Jakosti s vyšší
mezí kluzu se obvykle doporučují pro
nejnáročnější aplikace, zvláště tam, kde je
potřeba nižší tloušťka oceli. Oceli se
vyrábějí obalovému průmyslu na míru, aby
plnily požadavky jednotlivých výrobců a
plničů plechovek. Oproti tomu u hliníku
existuje pro nápojové obaly pouze jedna
standardní jakost.

Oceli pro obalový průmysl tvoří přidanou hodnotu v cyklickém
hospodářství
Podle Asociace evropských výrobců oceli
pro obalovou techniku (APEAL) se v roce
2012 (nejbližší rok, u nějž jsou tyto údaje
k dispozici) recyklovalo více než 2,7 milionu
tun ocelových obalů. V průměru se
v Evropě vytřídilo a recyklovalo 74 % všech
ocelových plechovek, ze kterých se
vyrobily nové ocelové výrobky.
Evropské ocelářství má za cíl do roku 2020
zvýšit míru recyklace ocelových obalů
na 80 %. „Vůbec nepochybuji, že cíle
dosáhneme,“ říká Catherine Jung,
Environment and Recycling Manager
v ArcelorMittal France. „Vzhledem k tomu,
že část obalů končí i v současnosti
na skládkách, prostor pro zlepšení existuje.

Naším cílem je zajistit, aby v roce 2020 už
se tímto způsobem nelikvidoval žádný
kovový odpad.“
Veškeré vytříděné ocelové obaly se
recyklují a vyrábějí se z nich nové ocelové
výrobky. Tato uzavřená materiálová
smyčka využívá výhody nekonečné
recyklovatelnosti oceli. Na rozdíl od jiných
materiálů se ocel po recyklaci nepřesouvá
do kategorie výrobků nižší hodnoty, díky
čemuž je cennou komoditou v cyklickém
hospodářství. Tuna recyklované oceli
přináší úsporu více než 1,5 tuny emisí CO2,
2 tun surovin a spotřebuje o 70 % méně
energie než výroba oceli z dosud
nepoužitých materiálů.

Oceli pro plechovky typu DWI na nápoje a potraviny
Jakost

Míra recyklace ocelových
obalů ve 29 evropských
zemích v roce 2012
Země

Míra recyklace
2012

Belgie

94%

Bulharsko

70%

Česká republika

76%

Dánsko

58%

Mez kluzu (MPa)*

Tloušťka (mm)

Šířka (mm)

Estonsko

67%

TH330**

330

≥ 0,205

≤ 1230

Finsko

69%

TH360**

360

≥ 0,195

≤ 1230

Francie

77%

TH390

390

≥ 0,195

≤ 1205

Irsko

74%

TH410

410

≥ 0,190

≤ 1205

Itálie

76%

TH430

430

≥ 0,180

≤ 1205

Kypr

69%

Litva

68%

Lotyšsko

74%

Lucembursko

76%

* Mez kluzu ± 30 MPa
** Hlavní jakosti pro nápojové plechovky

ArcelorMittal je světovým lídrem v ocelích pro obalový
průmysl
Podle odhadů vyrobí ArcelorMittal Europe
– Flat Products v roce 2014 přes 130 000
tun oceli pro nápojové obaly, což
představuje přibližně 29 % evropského
trhu. Oceli pro obalový průmysl se vyrábějí
v ArcelorMittal Florange (Francie) a
ArcelorMittal Avilés (Španělsko). Tyto
výrobní závody se nacházejí poblíž hlavních
evropských podniků pro výrobu a plnění
plechovek, což zajišťuje nejvyšší efektivitu
logistiky i služeb.

• dlouhodobé a stabilní ceny
• ocel s výbornými vlastnostmi, které
umožňují maximální snížení tloušťky
• silnou technickou podporu pro výzkum a
vývoj a maximalizaci efektivity výroby
• efektivní dodavatelský řetězec a
dodávky just-in-time
• vynikající náklady v porovnání s jinými
materiály jako například hliník

ArcelorMittal jako čelný výrobce ocelí
pro obaly nabízí výrobcům plechovek a
vlastníkům značek:

Díky síle oceli fungují linky s technologií
DWI na výrobu plechovek s vynikající
efektivitou. V průběhu tváření za studena je
ocel docela měkká, jakmile se ale plechovka
zahřeje pro nanesení vnitřního laku nebo
vnějšího potisku, dochází k jejímu ztvrdnutí.

Magnetické vlastnosti oceli pak nejen velmi
usnadňují manipulaci a dopravu plechovek
v průběhu fází tváření, potisku a plnění, ale
také umožňují nákladově efektivní recyklaci, když se plechovka stane odpadem.
■

Maďarsko

84%

Malta

30%

Německo

93%

Nizozemí

91%

Norsko

79%

Polsko

47%

Portugalsko

77%

Rakousko

62%

Řecko

42%

Rumunsko

77%

Slovensko

68%

Slovinsko

40%

Španělsko

84%

Spojené království

56%

Švédsko

78%

Švýcarsko

86%

Průměr

74%

Více informací o ocelích pro obalový
průmysl vyrobených v ArcelorMittal
najdete na packaging.arcelormittal.com
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Úspěchy v oblasti
lakované oceli
ArcelorMittal zvyšuje svou
aktivitu v ECCA

Chantal Bretton
na výroční valné
hromadě asociace
ECCA, kde byla
zvolena její
prezidentkou.

Asociace ECCA byla založena v roce 1967 a
zastupuje více než 120 firem, které mají co
dočinění s kontinuálním lakováním. Sdružuje
tedy společnosti zabývající se kontinuálním
lakováním jako ArcelorMittal, dodavatele
nátěrů a výzkumné ústavy. Už od svého
založení hraje asociace ECCA zásadní roli
v sestavování zkoušek pro lakované pásy.
Zkušební metody asociace byly začleněny
do evropské normy pro zkoušky
kontinuálně lakovaných kovových pásů (EN
13523).
Monitorování a propagace
Misí asociace ECCA je propagovat
používání lakovaných kovových výrobků jak
pro interiérové, tak exteriérové aplikace.
Přibližně 70 % produktů vyrobených členy
ECCA se používá v exteriérech. Zbylé
množství je určeno pro interiérové aplikace
jako domácí spotřebiče, stropy, osvětlení,
výtahy, dekorativní stěny a nábytek.
Případové studie na webových stránkách a
v časopise ECCA pomáhají architektům
získat lepší povědomí o výhodách a
nepřeberném množství povrchových úprav
kovů opatřených lakem.

Chantal Bretton z ArcelorMittal
Distribution Solutions (AMDS) byla
na výroční valné hromadě v květnu
2014 zvolena prezidentkou
evropské asociace výrobců
kontinuálního lakování (ECCA).
Zvolení přišlo ve velmi významném
období, kdy tato organizace zavádí
označení kvality a udržitelnosti
ECCA Premium® pro lakované
kovové výrobky.

ECCA má několik pracovních skupin, které
se aktivně věnují konkrétní problematice
související s kontinuálním lakováním.
Například technická pracovní skupina
provádí každoroční aktualizaci evropských
norem (normy EN) týkajících se lakovaných
kovových výrobků.

Zapište si termín: ECCA a
ArcelorMittal zvou zákazníky
na konferenci Jaro 2015
ArcelorMittal srdečně zve své zákazníky
k účasti na konferenci ECCA, která se
koná na jaře 2015 v Krakově (Polsko).
Na konferenci získají nové informace
o kontinuálním lakování a budou moci
navštívit linku pro nanášení organického
povlaku v ArcelorMittal Świętochłowice.
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„Výhodou, která plyne
zákazníkům společnosti
ArcelorMittal z jejího členství
v asociaci ECCA, je možnost
účasti na konferencích a přístup
k vydávaným zpravodajům a
novinkám. Akademie ECCA
poskytuje hodnotná školení
pro zaměstnance našich
zákazníků a studenty
architektury. Každému
účastníkovi umožní rozvoj jeho
dovedností a zkušeností
s lakovanými výrobky.”
Chantal Bretton,
prezidentka ECCA

Označení ECCA Premium®

Označení ECCA Premium® zaručuje kvalitu
a udržitelnost lakovaných kovů pro
venkovní aplikace. Asociace ECCA zavedla
toto označení, aby odlišila kvalitní výrobky
splňující evropské normy od nekvalitního
importovaného zboží. Při svém zvolení
prezidentkou ECCA uvedla Chantal Bretton,
že označení kvality „bude pro evropské
lakované výrobky potvrzením jejich
vynikající kvality.“
Členové asociace ECCA mohou žádat
o udělení označení ECCA Premium®

od poloviny září 2014. Certifikaci provádí
komise nezávislých certifikačních orgánů.
V případě certifikace linky získává označení
ECCA Premium® každý výrobek, který je
na této lince vyroben. Neustálý soulad
s podmínkami je pak zajištěn namátkovými
kontrolami. O certifikaci mohou požádat i
neevropští výrobci kontinuálně lakovaných
pásů.
ArcelorMittal usiluje o získání certifikace
pro své lakované výrobky a byla mezi
prvními společnostmi, které v září 2014
o udělení označení kvality zažádaly.
Více informací o označení ECCA Premium®
najdete na www.eccapremium.com

Hlavní trhy pro lakované produkty vyrobené členy ECCA
v roce 2013

V současnosti se technická pracovní
skupina zabývá zkouškami solnou mlhou,
které se běžně používají pro certifikaci
kontinuálně lakovaných pásů. Stávající
zkoušky jsou pro mnoho projektů příliš
přísné, protože simulují vysoce korozní
přímořské prostředí. Nikdy nebylo názorně
doloženo, že výsledky urychlených zkoušek
solnou mlhou odpovídají chování
lakovaných výrobků ve venkovním
prostředí. Cílem technické pracovní skupiny
je vypracování nové normy, která bude
přesně predikovat vznik koroze
ve skutečných podmínkách.
Asociace ECCA pořádá dvakrát za rok
konferenci, která je platformou, kde si
členové vyměňují inovativní nápady, jak
zlepšit konkrétní postup nebo vlastnosti,
propagují lakované výrobky a informují
ostatní členy o nové a budoucí legislativě,
která by mohla mít na odvětví vliv.
Na konference jsou zváni také zákazníci
členů asociace ECCA, kteří tak získají
přístup k nejnovějším informacím a
statistikám objemů kontinuálně lakovaných
pásů.
■

Doprava 5 %
Bílé zboží 4 %

Stavebnictví 73 %

Obecný průmysl a servisní
centra 12 %
Export 2 %
Další aplikace 4 %

Více informací o asociaci ECCA najdete
na www.prepaintedmetal.eu.
Informace o akademii asociace ECCA
najdete na
www.prepaintedmetalacademy.eu
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Dostat správnou ocel
na správné místo je nyní
snadnější

Online katalog pro automobilový průmysl se
zdokonaluje
Online katalog ArcelorMittal Europe pro automobilový průmysl, Automotive Product Catalogue, který byl vytvořen
v roce 2008, se nyní dočkal celkového přepracování, jehož cílem bylo posílení sekce uživatelských zkušeností a lepší
dostupnost informací. Součástí stránky je také služba zasílání novinek, díky níž budou mít zákazníci nejnovější informace
vždy na dosah ruky.

Fortiform®

Výjimečně silná a tvařitelná ocel pro
lehčí automobily

Na nové stránce výrobkového katalogu lze
vyhledávat podle sortimentu nebo podle
aplikace. Vyhledávání podle výrobku umožní
uživatelům získat informace o celém
sortimentu ocelí ArcelorMittal jako
například o ocelích s ultravysokou pevností,
řadě iCARe® či elektroocelích
pro automobilový průmysl.
Vyhledávání podle aplikace vás zavede
do online průvodce výběrem – Selection
Guide. Výběrem obrázku s určitou aplikací
se uživateli zobrazí jakosti ocelí vyráběné
v Evropě, které ArcelorMittal pro příslušnou
aplikaci doporučuje. Můžete si vybrat, zda
chcete zobrazit také nejlepší výrobky
ve své třídě a dostupné povlaky. Od doby
své existence umožnil průvodce výběrem
mnoha výrobcům původního zařízení a
přímým dodavatelům zajistit, že
24
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„Stránka s výrobkovým
katalogem pro automobilový
průmysl je nyní v novém kabátě
pro snadnější a intuitivnější
vyhledávání informací.”
v budoucím automobilu umístí správnou
jakost oceli na správné místo.
Dalším novým prvkem stránky je služba
News Alert. Při přihlášení k odběru novinek
je možno si vybrat zasílání novinek
okamžitě nebo pravidelně denně, týdně či
měsíčně. Můžete si také určit, v který den a
kterou dobu si přejete zprávu o novinkách
do schránky doručit. Nastavení odběru
novinek netrvá ani minutu a lze jej kdykoli
změnit nebo zrušit.

Katalog se změnil nejen svým vzhledem a
způsobem vyhledávání, ale pravidelně se
přidává také nový obsah. V září 2014, kdy
se na trh uváděla nová řada ocelí
Fortiform® pro lisování za studena, se údaje
o výrobcích staly ihned součástí
výrobkového katalogu a novinek
pro zaslání.
Vyzkoušejte si nový výrobkový katalog
pro automobilový průmysl nebo se přihlaste
k odběru novinek na automotive.
arcelormittal.com/europe
■

Více informací o ocelích a řešeních
společnosti ArcelorMittal pro
automobilový průmysl najdete na
stránkách automotive.arcelormittal.com

UPDATE NOVEMBER/2014-CZ

Výrobkový katalog pro automobilový průmysl se pravidelně aktualizuje. Nedávno se například aktualizoval při zavedení nové řady ocelí Fortiform® pro lisování
za studena.

