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Opinie

Forţa de a
fi global
Fiecare ediţie a revistei Update conţine
un articol realizat de un lider de opinie
al ArcelorMittal. În această ediţie vă
comunicăm mesajul lui Philippe Aubron,
Chief Marketing Officer în cadrul
ArcelorMittal Automotive Europe.

Oferta ArcelorMittal pentru producătorii auto cuprinde mult mai
multe decât livrarea celei mai late game de produse din oţel pentru
automobile. Ne aflăm pe un loc de frunte şi în distribuţie, valoare şi
asistarea clienţilor în exploatarea proprietăţilor produselor noastre.
Oţelul rămâne cel mai rentabil şi mai
responsabil material faţă de mediu pe care
producătorii auto îl pot utiliza pentru a
reduce greutatea unui vehicul. Oţelurile
inovatoare, împreună cu tehnologia
inteligentă permit producătorilor de
echipamente originale să realizeze reduceri
impresionante ale greutăţii, care le egalează
pe cele atinse cu produsele concurente, dar
la o fracţiune din costul acestora.
Prin intermediul programelor noastre
permanente de soluţii S-in motion®,
ArcelorMittal a demonstrat că aceste
reduceri de greutate şi economii de costuri
sunt realizabile în producţia de vehicule
care beneficiază de oţelurile noastre
avansate. Noi continuăm să dezvoltăm noi
produse cu utilizare finală superioară, care
să ofere valoare adăugată excelentă. Printre
exemplele recente se numără gama noastră
de oţeluri Fortiform® destinată ambutisării
la rece şi noile acoperiri precum Zagnelis®.
Una dintre primele întrebări pe care ni
le adresează clienţii cu privire la aceste
produse este: „Sunt disponibile peste tot?”
Fiind vorba de ArcelorMittal, răspunsul este
categoric: „Da!” Noi ştim că producătorii
de echipamente originale necesită aceleaşi
produse şi acelaşi nivel înalt de servicii,
indiferent de locul în care unităţile lor de
producţie sunt situate.
Din acest motiv, ArcelorMittal a creat
o amprentă mondială şi de aceea noi
continuăm să construim şi să modernizăm
infrastructura producţiei noastre în locaţii în
care producătorii de echipamente originale
au nevoie de noi în prezent.
Însă ArcelorMittal înseamnă mai mult
decât producţia de oţel. Divizia noastră
destinată domeniului auto include aproape
600 de oameni, distribuiţi în cele cinci
centre de dezvoltare dedicate industriei
automobilelor. De asemenea, avem 34
de ingineri rezidenţi care colaborează cu
producătorii auto în aproape fiecare regiune
din lume.

Echipele interdisciplinare din cadrul
ArcelorMittal includ persoane din afara
domeniului auto. Acestea provin din
financiar, achiziţii şi logistică şi ne ajută
să găsim noi căi de abordare a diferitelor
probleme cu care se confruntă clienţii
noştri.
Personalul nostru tehnic oferă clienţilor
experienţa de care aceştia au nevoie
pentru a transforma soluţiile noastre pe
bază de oţel în soluţii noi, cu greutate
redusă, pentru vehiculele din prezent. Un
succes recent al acestei abordări de coengineering este rama de portieră din oţel,
câştigătoare de premii, dezvoltată pentru
Acura MDX de către Honda şi ArcelorMittal
Tailored Blanks cu sprijinul departamentelor
noastre globale Automotive şi R&D.
Această soluţie înlocuieşte patru repere
cu un singur semifabricat sudat cu laser,
ambutisat la cald. Este în circulaţie în
prezent şi reprezintă una dintre cele mai
sigure, mai uşoare şi mai accesibile soluţii
disponibile.

„Prezenţa pe plan mondial
şi cultura inovaţiei din
cadrul ArcelorMittal
ajută producătorii auto
să creeze vehicule mai
uşoare şi mai sigure.”
Niciun alt material nu are istoricul
oţelului în inovaţie. Explorăm şi exploatăm
proprietăţile unice ale oţelului ca nimeni
altcineva. Divizia Automotive din cadrul
ArcelorMittal eliberează zilnic potenţialul
oţelului. Mai presus de toate, înţelegem
complexitatea cu care se confruntă clienţii
noştri. Din acest motiv, producătorii auto
ne invită să-i asistăm în crearea vehiculelor
viitorului.
Philippe Aubron
CMO Automotive Europe
Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015
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Legătura la reţea
ArcelorMittal şi Corinth Pipeworks respectă
standarde stricte şi programul de livrări
pentru noua magistrală de gaze
Când va fi finalizată, magistrala de gaze Artère de l’Adour se va
întinde pe aproximativ 100 de kilometri din Arcangues la Coudures în
sud‑vestul Franţei. Această nouă magistrală se construieşte de furnizorul
de gaze francez TIGF. Artère de l’Adour permite companiei TIGF să
îmbunătăţească furnizarea de gaze în regiune şi oferă o legătură între
Ţara Bascilor din Spania şi reţeaua de gaze mai extinsă din Europa.
Ţeava pentru noua magistrală de gaze
a fost furnizată de clientul tradiţional al
ArcelorMittal, Corinth Pipeworks din Grecia.
Înfiinţată în 1969, Corinth Pipeworks
este una dintre firmele producătoare de
prim rang din lume de ţevi din oţel pentru
industria de petrol şi gaze, şi un furnizor
important de profile tubulare pentru
sectorul de construcţii.

Perioadă de livrare limitată
Implicarea firmei Corinth Pipeworks
în proiectul Artère de l’Adour a început
la sfârşitul lunii august 2013, când TIGF
a lansat o comandă de aproximativ 100
kilometri de ţeavă sudată prin inducţie
cu curenţi de înaltă frecvenţă (CIF) cu
diametrul de 610 mm. Termenul scurt al
proiectului însemna că furnizorul Corinth
4

Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015

Pipeworks avea la dispoziţie numai şase luni
ca să livreze comanda. Perioada includea
procurarea oţelului, formarea şi acoperirea
ţevilor şi expedierea acestora la TIGF.
„Am luat imediat legătura cu
ArcelorMittal, întrucât ştiam din experienţă
că ne putea livra oţelul de calitate pe
care-l solicitam,” afirmă Nicholas Sarsentis,
director de achiziţii de rulouri de bandă
laminată la cald în cadrul Corinth Pipeworks.
„Avem o colaborare foarte bună de multă
vreme şi ştim că ArcelorMittal este un
partener pe care ne putem bizui în livrarea
oţelului.”
Alegerea companiei ArcelorMittal ca
furnizor de oţel a asigurat faptul că firma
Corinth Pipeworks nu mai trebuia să
aştepte aprobarea acesteia din partea
TIGF. „ArcelorMittal a furnizat rulourile de

bandă laminată la cald din laminorul de la
Fos-sur-Mer de lângă Marsilia, în sudul
Franţei. Faptul că acesta era un furnizor
local francez şi cu reputaţie a constituit
un beneficiu,” afirmă Nicholas Sarsentis.
„Dacă noi am fi ales alt furnizor de oţel,
este posibil să fi fost necesar ca TIGF să-l
evalueze mai întâi.”
Pentru a gestiona proiectul, ArcelorMittal
şi Corinth Pipeworks au stabilit propriile
echipe de proiect. Echipa ArcelorMittal
Fos‑sur‑Mer urmărea comanda în
permanenţă şi furniza zilnic informaţii
omoloagei sale de la Corinth Pipeworks.
Colaborarea strânsă a asigurat neapariţia
problemelor majore pe durata proiectului.

Specificaţii exigente
pentru oţel şi ţeavă
Specificaţia TIGF menţiona o marcă
de oţel pretenţioasă, care să aibă
rezistenţă ridicată de rupere la tracţiune şi
rezilienţă excelentă la temperaturi joase.
„Specificaţiile TIGF cu privire la oţel, ţeava
finită şi livrare erau destul de exigente,”
afirmă Nicholas Sarsentis. Pe lângă faptul

că s-a precizat ca ţeava finită să fie livrată
de Corinth Pipeworks în porturile din Golful
Biscaya, TIGF a solicitat ca interferenţele
cu comunităţile locale şi cu mediul să fie
reduse la minimum pe perioada livrării.
Primele rulouri de bandă au fost livrate
de ArcelorMittal în Grecia în noiembrie
2013. „Derulăm livrări pe nave de la
ArcelorMittal Fos-sur-Mer până în portul
situat lângă Corinth Pipeworks aproape
săptămânal,” explică Nicholas Sarsentis.

Pentru a satisface programul de livrări al
firmei Corinth Pipeworks la timp, livrările
de rulouri pentru acest proiect au fost
efectuate progresiv.
Lotul final de rulouri s-a livrat către
Corinth Pipeworks în decembrie 2013.
„ArcelorMittal a reuşit să se conformeze
cu programul nostru, ceea ce ne-a permis
la rândul nostru să satisfacem cerinţele
stricte de livrare stabilite de clientul nostru,”
remarcă Nicholas Sarsentis. „La sfârşitul

proiectului, ArcelorMittal a avut un client
satisfăcut şi la fel s-a întâmplat cu Corinth
Pipeworks.”
Acum, cu toate livrările de ţeavă realizate,
TIGF finalizează construcţia magistralei
Artère de l’Adour. După testarea finală şi
aprobare, primele cantităţi de gaze sunt
preconizate să curgă prin magistrală foarte
curând.

■

© Corinth Pipeworks

Magistrala Artère de
l’Adour în cifre
Perioada de
construcţie:

2013 – 2015

Livrarea de
ţeavă:

Noiembrie 2013 –
Februarie 2014

Lungime:

95 km

Tip:

Terestru, pentru gaze

Diametrul ţevii:

610 mm (24 inch)

Strat de
acoperire:

exterior 3LPE/3LPP

Debit:

10 km/oră la 85 bar

Începerea livrării 2015
de gaze:

Ţevile finite au fost livrate direct din portul Corinth Pipeworks din Grecia în Franţa.

© Corinth Pipeworks

Corinth Pipeworks
utilizează echipamente
de ultimă generaţie
pentru a se conforma
standardelor stricte pentru
magistrale de gaze.

Informaţii suplimentare
Pentru informaţii suplimentare despre
Corinth Pipeworks, vizitaţi: www.cpw.gr
Mai multe informaţii cu privire
la proiectul Artère de l’Adour
se pot găsi la:
www.artere-adour-tigf.fr
(disponibile numai în
limba franceză).
Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015
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Oţelul: prezent
în viitorul automobilului
Abordarea de co-engineering a ArcelorMittal susţine
clienţii din domeniul auto în fiecare etapă a colaborării
Când producătorii auto încep să proiecteze un vehicul nou, se pot baza
pe ArcelorMittal în furnizarea celei mai largi game de produse din oţel
pentru automobile şi susţinerea puternică prin co-engineering. Împreună
înlesnim OEM-urilor dezvoltarea de soluţii de mobilitate cu greutate
redusă, actualizate şi accesibile, foarte atractive pentru consumatori.
Susţinerea prin co-engineering a
ArcelorMittal începe în faza iniţială de
proiectare – cu peste şapte ani înainte
ca noul model să apară în showroom. În
prima dintre cele trei faze ale metodologiei
noastre de co-engineering, echipele
ArcelorMittal Global R&D din domeniul
auto colaborează cu echipa de proiectare
OEM pentru identificarea soluţiilor pe bază
de oţel care să aibă potenţialul să reducă
greutatea, cu menţinerea sau îmbunătăţirea
performanţei la impact.

Faza 1 identifică opţiunile
privind cele mai uşoare oţeluri
În prima fază, ArcelorMittal şi OEM aleg
oţelurile pe baza caracteristicilor necesare
în fiecare reper al maşinii. Acest lucru
permite producătorului să aleagă dintre
cele mai recente şi mai uşoare soluţii pe
bază de oţel disponibile. Mărcile selectate
iau în considerare factori precum procesul
de fabricaţie preferat al OEM, dacă acesta

preferă ambutisarea la cald sau la rece,
şi reglementările locale de securitate în
muncă.
Propunerile ArcelorMittal se bazează
pe soluţiile noastre tehnice denumite
S-in motion®. În continuă evoluţie din
2010, proiectele noastre S-in motion®
au identificat cataloage de soluţii pe bază
de oţel pentru o gamă largă de repere şi
pentru diferite tipuri de vehicule, inclusiv
autoturisme mai mici, camionete, vehicule
comerciale uşoare şi vehicule alimentate
electric. Toate oferă reduceri semnificative
de greutate şi iau în consideraţie cerinţele
din Europa şi America de Nord cu privire la
impact. Toate soluţiile S-in motion® sunt
validate în întregime şi pot fi implementate
cu mărci de oţeluri care sunt disponibile în
prezent.
La sfârşitul primei faze de
co‑engineering, echipa ArcelorMittal
din domeniul auto utilizează baza de
date internă pentru a calcula potenţialul

Metodologia ArcelorMittal de co-engineering este formată din trei faze
Evaluarea preliminară
privind reducerea greutăţii

Analiza aprofundată privind
reducerea greutăţii

Faza 1

Faza 2
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Fezabilitatea privind
formarea şi sudarea

Faza 3

preliminar de reducere a greutăţii prezentat
de soluţiile selectate.

Rafinarea selecţiei de
materiale cu IAC
A doua fază din metodologie are ca
scop rafinarea reducerilor posibile ale
greutăţii prin utilizarea modelelor de
inginerie asistată de calculator (IAC).
În modelul IAC sunt integrate soluţii
noi de proiectare pentru optimizarea
performanţei vehiculului în cazurile de
impact, de încărcare şi de rigiditate la
acelaşi nivel cu modelul de referinţă.
De asemenea, clientul poate beneficia
de seturile de date de modelare de la
ArcelorMittal.
Echipa ArcelorMittal Global R&D
a dezvoltat capacitatea de calcul şi
competenţele pentru a rula peste zece
simulări virtuale de impacturi totale
de vehicule în mai puţin de 24 de ore.
Fiecare simulare acoperă aproximativ
patru milioane de elemente.
Testele de impact, evaluările de
rigiditate şi alte cazuri de încărcare sunt
modelate în vederea testării alegerii
materialelor şi a opţiunilor de ambutisare.
Se pot schimba materialele şi alte opţiuni
pentu a se testa efectul diferitelor
mărci de oţel şi tehnologii, cum sunt
semifabricatele sudate cu laser (LWB).
La sfârşitul acestei faze, OEM are o
idee clară a greutăţii finale a caroseriei
vehiculului şi a reperelor montate pe
aceasta.

Probleme practice
adresate în faza finală

În timpul evaluării formabilităţii se examinează
opţiunile de ambutisare la cald şi la rece

În faza finală a metodologiei ArcelorMittal Nivel treptat de validare Ambutisare la cald
de co-engineering se evaluează asamblaÎncercare
Abordare
rea şi ambutisarea reperelor vehiculului.
de ambutisare
experimentală
De asemenea, sunt evaluate şi optimizate
la cald
fezabilitatea utilizării tehnologiilor precum
LWB şi ambutisarea la cald.
Simulare
Metodologia
Analiza detaliată a ansamblului utilizează o
termomecanică
ArcelorMittal
strategie în trei etape pentru a valida riscuPamstamp
rile asamblării pentru fiecare reper adăugat.
Se pot efectua simulări numerice pentru
Autoformare
Abordare
cele mai riscante repere adăugate, utilizând
termomecanică
progresivă
propriile date ale ArcelorMittal pentru fieprogresivă
care marcă. Acest lucru permite OEM-urilor
să-şi îmbunătăţească parametrii de proces.
Abordare
Autoformare
De asemenea, se poate efectua validarea
dintr-o
etapă
Onestep
experimentală pe configuraţii mai complexe
de asamblări, în funcţie de cerinţele OEM.
În faza de evaluare a ambutisării, este
Validarea
evaluată fezabilitatea ambutisării tuturor
Analogie
soluţiilor noi prin simulări, cu diferite niveluri expertului
de detalii în funcţie de complexitatea
reperului. Putem examina atât opţiunile de
ambutisare la cald, cât şi la rece, în funcţie
de strategia preferată a OEM. În centrul
nostru de cercetări din Montataire (Franţa)
pentru aplicaţii dedicate sectorului auto
se efectuează încercări de ambutisare
pentru mărci noi. Din aceste încercări
putem propune clienţilor noştri cele mai
bune practici de ambutisare. De asemenea,
putem efectua încercări utilizând proiectele
proprii ale clientului.

Putem rula peste 10 simulări
virtuale de impacturi totale
de vehicule în mai puţin de
24 de ore. Fiecare simulare
acoperă aproximativ 4
milioane de elemente.
Sprijinul nostru nu se sfârşeşte odată
cu terminarea fazei finale a metodologiei.
Pentru producătorii importanţi, echipa
de ingineri rezidenţi a ArcelorMittal este
pregătită să ofere sprijin suplimentar ori de
câte ori este nevoie. De asemenea, echipele
noastre Global R&D din domeniul auto
pot oferi recomandări tehnice în timpul
industrializării vehiculului şi producţiei de
serie, până în punctul în care vehiculul
părăseşte linia de asamblare.
Oferta vastă a ArcelorMittal de mărci
de oţel pentru industria auto şi amprenta
noastră mondială reprezintă deja motive
hotărâtoare pentru ca OEM-urile să ne
contacteze pentru sprijin când dezvoltă
vehicule noi. Împreună cu abordarea noastră
dovedită de co-engineering, experienţa şi
serviciile de neegalat, aceste avantaje fac din
ArcelorMittal furnizorul preferat de soluţii pe
bază de oţel pentru industria auto globală.

■

Ambutisare la rece

Încercare
de ambutisare
la rece
Controlul
efectului de
revenire Outifo
Autoformare
progresivă
Autoformare
Onestep

Analogie

Automotive R&D aproape de client
ArcelorMittal dispune de 11 laboratoare
de cercetare în Europa şi America de
Nord. Cinci sunt dedicate în întregime
dezvoltării următoarei generaţii de
oţeluri şi soluţii pentru clienţii noştri din
industria automobilelor: Maizières-lèsMetz, Montataire, Gandrange (Franţa),
Hamilton (Canada) şi East Chicago
(S.U.A.).
Centrul nostru de cercetare din
Maizières-lès-Metz (Franţa) este cea mai
mare unitate R&D din lume pentru oţeluri
destinate automobilelor. În orice moment,
până la 80 de mărci noi de oţel sunt în
curs de dezvoltare.
Pe parcursul anului 2014, ArcelorMittal
a efectuat încercări şi a lansat mărci de
oţel şi soluţii noi care au potenţialul de
a reduce suplimentar greutatea oricărei
maşini. Aceste oţeluri de „generaţia a
treia” includ Fortiform®, o nouă gamă
de AHSS pentru ambutisare la rece,
care ar putea conduce la reduceri ale

greutăţii de până la 20% la anumite
repere ale vehiculului. De asemenea,
acestea includ oţelurile durificate din
generaţia următoare, precum Usibor®
2000 şi Ductibor® 1000. Unele dintre
aceste mărci sunt capabile să absoarbă
mai multă energie în caz de impact,
făcându-le ideale pentru utilizare la părţi
structurale ale unui vehicul care pot fi
afectate în timpul impactului.
Soluţiile S-in motion® de la
ArcelorMittal au fost aplicate pe piaţa
de camionete. Soluţiile identificate fac
posibilă reducerea greutăţii combinate
a cabinei vehiculului, cutiei, cadrului şi
închiderilor cu 23% în comparaţie cu un
vehicul de referinţă din 2014. Aceste
soluţii satisfac standardele de reglementare pentru performanţa vehiculelor. Noile
soluţii care utilizează AHSS de a treia
generaţie oferă oportunitatea de a realiza
reduceri suplimentare de aproximativ
22 kg per vehicul.
Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015
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Membrii IPO pentru oţel din Germania, Bauforumstahl, au fost reprezentaţi la
standul organizaţiei de la târgul comercial Bau 2015 din Műnchen.

Facem cunoscut mesajul
Organizaţiile de promovare a oţelului cresc
cota oţelului pe piaţa construcţiilor
Organizaţiile independente de promovare a oţelului (IPO) au fost
înfiinţate în multe ţări europene. Rolul acestora este să sublinieze
avantajele oţelului şi să promoveze utilizarea acestuia, mai ales în
sectorul construcţiilor. Însă, cum îşi ating scopurile aceste organizaţii
şi cum pot beneficia clienţii ArcelorMittal de serviciile acestora?

şi organizări de instruiri. „Dezvoltăm
propriile noastre publicaţii cu privire la
subiecte care variază de la proiectare pe
bază de oţel până la tehnologia incendiului,”
explică Frank Maatje, Directorul IPO.
„Lectorii pot alege diferite părţi din
Ţintirea tuturor părţilor
Activităţile pe care le întreprinde fiecare
publicaţiile noastre pentru a-şi crea
sectorului de construcţii
IPO sunt diverse de la ţară la ţară. Acestea
propriile texte prescrise pentru cursurile
variază de la un schimb de know-how între
Să analizăm în detaliu câteva dintre
predate. Acest lucru limitează cheltuiala
membri până la stabilirea unor comitete
numeroasele IPO. Infosteel, IPO pentru oţel, pentru cumpărarea cărţilor pentru studenţi
tehnice specifice care să susţină includerea care acoperă Belgia şi Luxemburg, ţinteşte şi oferă materiale de curs personalizate
oţelului în reglementări şi standarde
toate părţile care sunt active în fazele de
pentru lector.”
naţionale noi de construcţii. Printre
decizie şi de implementare ale proiectelor
Zilele de informare
activităţile obişnuite ale IPO se numără
de construcţii din oţel. „Aceasta începe cu
încurajează socializarea
publicarea de broşuri şi studii tehnice,
investitorii şi arhitecţii şi include ingineri,
organizarea de seminarii şi vizite de lucru,
producători de oţel, distribuitori de oţel şi
Atât Infosteel, cât şi Bouwen met
şi derularea programelor educaţionale
subcontractanţi,” afirmă Philippe Coigné,
Staal organizează zile ale informării,
pentru studenţii din învăţământul superior. General Manager al Infosteel.
dedicate studenţilor şi profesioniştilor din
Sunt oferite şi programe specifice
Majoritatea IPO se bazează pe susţinerea industria de construcţii. „Staalbouwdag
segmentului, care acoperă subiecte precum membrilor în sponsorizarea majorităţii
(Ziua construcţiei din oţel) organizată
coroziunea, proiectarea, performanţa
activităţilor lor. Unele, precum IPO pentru
de noi este orientată către studenţii
seismică şi la incendiu, sustenabilitatea şi
oţel din Olanda, Bouwen met Staal
universităţilor şi colegiilor tehnice,” afirmă
aplicaţii dedicate oţelului, cum sunt poduri, (Construire cu oţel), îşi suplimentează
Frank Maatje. „Reunim studenţi, vizităm
acoperişuri şi placări de clădiri.
resursele prin activităţi extinse de publicare un producător de oţel sau un proiect
8
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Cursurile de cunoştinţe despre oţel sunt
o parte importantă a activităţilor
IPO‑urilor pentru oţel, cum este Infosteel.

Zilele informării Bouwen met Staal reunesc studenţi şi
profesionişti din industria de construcţii.

Abordarea problemelor locale

Comunicare mai intensă cu IPO locale pentru oţel
În fiecare an, IPO pentru oţel din Europa
organizează peste 500 de evenimente,
precum seminarii şi cursuri de instruire, care
implică aproximativ 30.000 de participanţi.
În medie, 250 de publicaţii sunt emise
anual în limbile locale şi peste un milion
de oameni, în special arhitecţi şi ingineri,
vizitează site-urile web ale IPO.
De asemenea, multe IPO pentru oţel
au deschise birouri de asistenţă gratuită,
care pot furniza recomandări industriei de
construcţii şi construcţii civile cu privire
la reglementări locale şi la modul în care
oţelul se poate utiliza. IPO-urile precum
Bouwen met Staal oferă baze de date
extinse cu întrebări des întâlnite (FAQ).
„Este secţiunea cea mai utilizată a site-ului
nostru web,” remarcă Frank Maatje. „Având

în vedere apariţia eurocodurilor, colaborăm
cu alte IPO-uri pentru a crea o bază de
date la nivel european de FAQ referitoare la
utilizarea oţelului în construcţii.”
De asemenea, este posibil să vă implicaţi
în IPO local. În calitate de producători de
oţel, statutul de membru al unui IPO este
deseori deschis către firme şi formatori
din domeniu, cum sunt distribuitorii de
oţel, fabricanţii, profilatorii, prelucrătorii
de produse, proiectanţii şi profesorii de la
universităţile tehnice.
Puteţi găsi datele de contact pentru
IPO-uri din Europa pe site-ul web
Constructalia al ArcelorMittal, dedicat
construcţiilor din oţel (constructalia.
arcelormittal.com). Căutaţi la Link-uri sau
daţi click pe butonul Contact.

de construcţii şi apoi îi conducem la
evenimentul în care este prezentat premiul
nostru studenţesc.” Peste 300 de studenţi
participă în fiecare an. De asemenea,
Bouwen met Staal oferă zile de informare
dedicate arhitecţilor şi inginerilor.
Ziua Oţelului organizată de Infosteel
atrage peste 500 de profesionişti din
domeniul construcţiilor pentru o zi de

prelegeri şi discuţii cu privire la utilizarea
oţelului în construcţii. „Aceasta le
permite să-şi actualizeze cunoştinţele
şi reţeaua de afaceri,” remarcă Philippe
Coigné. „De asemenea, utilizăm ocazia
pentru a decerna premiile noastre
pentru construcţii din oţel care, în mod
caracteristic, cuprind peste 150 de
proiecte.”

În ţări cu preocupări specifice, IPO-urile
sunt active în aceste domenii. De exemplu,
Italia şi Turcia sunt frecvent afectate de
cutremure. IPO pentru oţel din aceste ţări
fac lobby în mod activ pe lângă organismele
de reglementare pentru adoptarea
de schimbări în codurile clădirilor care
beneficiază de capacitatea excepţională a
oţelului de a atenua efectul evenimentelor
seismice. De asemenea, IPO organizează
grupuri tehnice de lucru, cursuri de
formare şi întreprind construcţia de clădiri
demonstrative pentru a dovedi beneficiile
utilizării oţelului în aceste regiuni.
Pentru producători de oţel precum
ArcelorMittal, IPO-urile oferă o cale de
comunicare cu un public mai larg despre
oţelurile noastre inovatoare şi soluţiile
pentru sectorul de construcţii. „Trebuie
să creştem nivelul de conştientizare în
rândul organismelor de reglementare, al
profesioniştilor din domeniul construcţiilor
şi al generaţiei următoare care studiază
în prezent arhitectura, construcţiile civile
şi construcţiile generale,” explică Marta
Dziarnowska, International Steel Promotion
Director în cadrul ArcelorMittal. „IPO‑urile
cu care colaborează ArcelorMittal au
legături mai bune cu publicul local decât
poate avea ArcelorMittal în calitate de
producător internaţional de oţel.”

■
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Înfruntarea condiţiilor
atmosferice

Profil du Futur furnizează structuri din oţel acoperit
cu Magnelis® pentru instalaţii solare montate la sol.

Magnelis® adaugă valoare
proiectelor de energie solară

SP Sitac, un organism internaţional de
aprobare şi certificare pentru sectorul de
construcţii, a testat Magnelis® şi a calificat
acoperirea pentru utilizare în medii C5-M
(marine). Acest lucru permite ca Magnelis®
să fie utilizat în zonele costiere cu salinitate
înaltă.

Minimizarea utilizării zincului
şi a infiltrării acestuia în sol
Conţinutul de 3% magneziu în Magnelis®
este decisiv, întrucât oferă o protecţie mult
mai eficientă împotriva coroziunii decât
acoperirile cu un conţinut de magneziu mai
scăzut. Cu mai puţin zinc decât galvanizarea convenţională, acoperirea protejează
şi resursele valoroase pentru generaţiile
viitoare şi reduce impactul asupra mediului
10
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provocat de infiltrarea zincului în sol. De
asemenea, Magnelis® este de până la zece
ori mai performant decât oţelul zincat.
Prin selectarea unei acoperiri Magnelis®
pentru elementele structurale, operatorii
pot extinde durata de viaţă a parcurilor
solare şi pot maximiza rentabilitatea
investiţiei.
„Principalul motiv datorită căruia utilizăm
Magnelis® este calitatea şi durabilitatea
acoperirii,” explică Jürgen Wolpert,
proprietarul CWF, un producător important
de sisteme de montare pentru instalaţii
fotovoltaice în câmp deschis. „Alt motiv
este avantajul logistic pe care îl oferă
Magnelis®. Putem să fabricăm piesele
şi să omitem procesul costisitor şi de
lungă durată al galvanizării în loturi. Astfel

© CWF

Magnelis® este prima acoperire de zinc-magneziu-aluminiu a oţelului care este
certificată pentru utilizare în medii marine. Compoziţia metalică distinctivă a
produsului Magnelis® creează un strat stabil, robust şi autoremediant pe întreaga
suprafaţă de oţel. Pentru operatorii instalaţiilor de energie solară, Magnelis®
oferă peste 25 de ani de susţinere aproape fără să necesite întreţinere.
Principalul motiv datorită căruia CWF utilizează
Magnelis® este calitatea şi durabilitatea acoperirii.

economisim o săptămână de prelucrare şi
putem să ne conformăm timpului scurt de
livrare solicitat de acest sector.”
Magnelis® ZM310 (25 µm) este cea mai
utilizată acoperire în aplicaţiile energiei solare şi oferă o garanţie de până la 25 de ani.
ArcelorMittal a dezvoltat recent Magnelis®
ZM430 care are un strat mai gros (35 µm)
de acoperire. ZM430 oferă cea mai bună
protecţie posibilă în soluri mai agresive şi în
zone supuse la abraziune mai ridicată.
Datorită ArcelorMittal International,
Magnelis® poate fi utilizat la proiecte de
energie solară, indiferent de locul unde
acestea sunt amplasate pe glob.

Solar Projects adaugă valoare proiectelor utilitare

Solar Projects a furnizat setul complet de piese prefabricate din
oţel pentru acest proiect CPV din California (S.U.A.).

© Solar Projects

şi proteja datorită proprietăţilor sale
de autoremediere,” remarcă Sven Van
Welden. „Sudurile normale sunt prea
groase pentru a fi acoperite de Magnelis®,
prin urmare recomandăm clienţilor să-şi
retehnologizeze instalaţiile pentru a se
evita sudarea. Astfel se elimină o etapă a
procesului şi se câştigă timp şi bani, şi se
reduce complexitatea pentru clienţii noştri.”
Având unităţi de producţie interne în
China şi Egipt, compania poate să ofere mai
multe decât simpla furnizare de Magnelis®.
Solar Projects poate furniza structuri direct
către responsabilii de proiecte, oferindu-le
acestora o soluţie totală bazată pe oţel.

energie solară concentrată (CSP – cunoscute şi sub denumirea de termice solare).
„Oferim recomandări cu privire la oţeluri
disponibile, acoperiri, geometrie, opţiuni
de prelucrare şi specificaţii dimensionale,
astfel încât să se poată găsi soluţia
optimă,” explică Sven Van Welden, business
development manager în cadrul Solar
Projects.
Solar Projects utilizează Magnelis®
pentru protecţia pieselor tăiate cu
laser, care reprezintă aproximativ 50%
din instalaţia caracteristică. „Tăierea
cu laserul lasă o cusătură de 6 mm
pe care Magnelis® o poate cuprinde

© Solar Projects

Solar Projects, parte a liniei de afaceri
Energy Projects a ArcelorMittal din
Distribution Solutions (Business Division
Projects) este o unitate specializată care
furnizează structuri din oţel de înaltă
precizie pentru energie solară. Solar
Projects se axează pe producţia de sisteme
prefabricate de urmărire a soarelui şi oferă
servicii de co-engineering, prelucrare şi
recomandări tehnice.
Unitatea colaborează cu dezvoltatori şi
companii de tehnologie, achiziţii şi construcţii (EPC) în vederea identificării şi
oferirii de pachete de soluţii pentru instalaţiile fotovoltaice concentrate (CPV) şi de

Solar Projects are capacitatea de tăiere cu laserul,
perforare sau ambutisare a oţelului acoperit cu
Magnelis®, conform specificaţiilor clientului.

Profil du Futur
Profil du Futur este un producător de
aplicaţii din oţel de construcţii pentru
clădiri şi instalaţii solare montate la sol.
Având sediul în Franţa, Profil du Futur face
parte şi din ArcelorMittal Distribution
Solutions.
„Recomandăm Magnelis® pentru
aproape fiecare proiect,” explică Pascal
Fratta, şeful vânzărilor în cadrul Profil du
Futur. „Magnelis® este acoperirea ideală
pentru instalaţii montate la sol întrucât
rezistă, chiar şi în structurile de susţinere
care vin în contact cu solul.”
În cursul anului 2014, Profil du Futur
a finalizat peste 10 instalaţii solare mari
pentru operatori din toată Franţa.

În comparaţie cu alte oţeluri acoperite
cu zinc disponibile pe piaţă, oţelul acoperit
cu Magnelis® a dovedit o aderenţă
consecventă remarcabilă într-o serie
de teste efectuate de Sika Services, un
furnizor important de adezivi pentru
industria energiei solare.
Toţi adezivii testaţi au indicat acumulare
de aderenţe pe substraturile intacte,
independent de tipul de acoperire. Cu toate
acestea, performanţele de aderenţă după

© Sika

© Solar Projects

Magnelis® neafectat de adezivi

Testele de aderenţă efectuate de Sika au
arătat că adezivii utilizaţi cu substraturile
de Magnelis® au fost neafectaţi de condiţiile
de îmbătrânire pe termen lung.

condiţii severe de îmbătrânire, mai ales
după 1000 de ore de ceaţă salină neutră
(EN ISO 9227), au indicat diferenţe majore.
Aderenţa la oţelul galvanizat electrolitic
a fost afectată de coroziune profundă.
„Aceasta înseamnă că degradarea acoperirii
de zinc a progresat chiar şi sub linia de
fixare totală,” explică Michael Niederfuehr,
inginer în cadrul Sika Services, care este
responsabil de aplicaţiile solare. „Acest lucru
a condus la o pierdere totală a aderenţei
după testul de coroziune în ceaţă salină de
1000 de ore.”
Mărcile de oţel standard zincate în baie
au indicat primele semne de coroziune de-a
lungul marginii îmbinării cu adeziv. Acest
lucru a redus uşor rezistenţa ansamblului
lipit.
„Prin comparaţie, substratul de
Magnelis® a fost neafectat de toate
condiţiile de îmbătrânire aplicate cu
privire la performanţa de aderenţă pe
termen lung,” remarcă Michael. „Noi
doar am constatat deteriorări optice
caracteristice ca dovadă a procedurilor
de îmbătrânire efectuate.”

■
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ArcelorMittal Gent investeşte 140 milioane € în instalarea unui LF ultramodern (foto din stânga) şi modernizarea
cajelor laminorului (foto din dreapta), pentru a putea produce oţelul Fortiform®.

Investim în viitorul
automobilelor din Europa
ArcelorMittal continuă programul său de investiţii în unităţile de producţie din
Europa, pentru a crea generaţia următoare de oţeluri pentru industria auto.
Investiţiile recente au avut ca rezultat dezvoltarea unui proces unic de depunere
cu jet de vapori (JVD) pentru îmbunătăţirea calităţii galvanizării. Prima linie
JVD, care va fi utilizată în producerea noii acoperiri Jetgal® a ArcelorMittal,
se află în construcţie la ArcelorMittal Liège (Belgia). Această unitate de
producţie a instalat şi o nouă maşină de planat şi o foarfecă de margini, pentru
a îmbunătăţi şi mai mult calitatea produselor noastre. ArcelorMittal Gent (tot
în Belgia) a trecut recent printr-o transformare de 140 de milioane € pentru
a-i înlesni laminorului să producă Fortiform®, o nouă gamă de oţeluri avansate
cu rezistenţă superioară destinată sectorului auto pentru ambutisare la rece.

ArcelorMittal Gent investeşte
puternic în producţia Fortiform®
În 2014 ArcelorMittal a lansat o nouă
gamă de oţeluri avansate cu rezistenţă superioară (AHSS) pentru ambutisare la rece.
Cunoscute sub denumirea de Fortiform®,
oţelurile permit OEM-urilor să fabrice
componente structurale ambutisate la rece
mai uşoare. Aceste mărci AHSS de a treia
generaţie oferă posibilităţi suplimentare
de reducere a greutăţii datorită caracteristicilor lor mecanice superioare în comparaţie cu AHSS tradiţionale. Noile mărci
Fortiform® îmbină rezistenţa mai ridicată cu
formabilitatea excelentă.
Producţia a început anul trecut în
unităţile noastre din Gent şi Liège din
Belgia. Unitatea din Gent va realiza întregul
proces de producţie, de la oţelul lichid până
la finisarea produselor laminate la rece, iar
unitatea din Liège va prelua o parte din
activitatea de finisare a laminatelor la rece.
12
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Program de investiţii ambiţios
Pentru a putea produce oţelul
viitorului, ArcelorMittal Gent a întreprins
un program de investiţii foarte ambiţios
de 140 milioane €, eşalonat pe mai
mulţi ani, făcând acest demers să fie
„investiţia secolului” pentru unitatea
de producţie. Banii au fost investiţi în
oţelărie, laminorul de benzi la cald şi
laminorul de benzi la rece.
În oţelărie, ArcelorMittal Gent a
instalat un LF ultramodern. Această
unitate de afinare a oţelului îi oferă
produsului Fortiform® rezistenţa
superioară şi caracteristicile de
formabilitate şi asigură o rată de
expansiune ridicată în orificii, adică o
rezistenţă înaltă la fisurarea marginilor.
Pe linia de turnare continuă, unde
oţelul lichid se transformă în brame,

centrul maşinii de turnare în brame a
fost modernizat complet prin dotarea
segmenţilor de turnare cu capacitatea de
reducere controlată dinamică (dynamic
soft reduction). Acest lucru va asigura
o omogenitate internă superioară a
structurii oţelului.
Oţelurile avansate cu rezistenţă
superioară necesită cele mai puternice
maşini pentru laminarea bramelor în
rulouri în laminorul de benzi la cald. Prin
urmare, mecanizarea trenului finisor a
fost deja modernizată, iar până la sfârşitul
anului 2015 se va construi un nou cuptor
de încălzire. De asemenea, două caje
finisoare sunt în curs de modernizare, iar
altele două s-au îmbunătăţit în vederea
creşterii forţelor de laminare de la 3100
la 5000 de tone. În plus, sistemele care
controlează grosimea, lăţimea, profilul şi
planeitatea vor fi dotate cu cele mai rapide
procesoare digitale de ultimă generaţie.
„Această investiţie va asigura ca
laminorul de benzi la cald din ArcelorMittal
Gent să fie un furnizor important de
produse din oţel de înaltă calitate
din Europa, care să satisfacă exact
specificaţiile şi să fie disponibile într-o
gamă de dimensiuni,” afirmă Matthieu
Jehl, CEO ArcelorMittal Gent.
În laminorul de benzi la rece, maşina
de sudat de la linia de decapare a fost
modernizată, iar linia de tratament termic
continuu şi de prelucrare (CAPL) a fost
modernizată pentru a face faţă rezistenţei
mai ridicate a mărcilor de oţel Fortiform®.

JVD accelerează şi îmbunătăţeşte procesul de galvanizare
Echipele Global R&D din cadrul
ArcelorMittal, în colaborare cu Metallurgical
Research Centre (CRM Group) au dezvoltat
unicul proces din lume de depunere cu jet
de vapori (JVD) pentru galvanizare. Datorită
pornirii producţiei la scară în întregime
industrială la mijlocul anului 2016, prima linie
JVD va avea capacitatea de producţie de
300.000 de tone de oţel acoperit pe an.
JVD permite acoperirea oţelului cu zinc
(galvanizare) la viteză înaltă. Prin proces se
depune un strat uniform de zinc pe oţel,
asigurându–se să nu existe zone acoperite
deficitar, în care coroziunea să poată să
câştige teren.

Linia JVD va fi utilizată în principal pentru
producerea de Jetgal®, o acoperire complet
nouă pentru oţelurile avansate cu rezistenţă
superioară (AHSS) utilizate în industria auto,
dezvoltată de ArcelorMittal.

Proces revoluţionar
În timpul procesului JVD, vaporii de zinc
se distribuie uniform de-a lungul unei benzi
de oţel în mişcare în vid. Linia se poate cupla
cu o linie de tratament termic continuu de
viteză înaltă, în vederea creşterii eficienţei.
JVD este un proces revoluţionar care se
conformează cu REACH. De asemenea,
necesită energie relativ scăzută în
comparaţie cu alte procese de galvanizare
şi oferă o scoatere de zinc foarte ridicată,
fără pierderi. „JVD demonstrează dedicaţia
şi capacitatea echipelor Global R&D din
cadrul ArcelorMittal,” explică Jean-Luc
Thirion, şeful Global R&D pentru industria
auto. „Acestea dezvoltă JVD de peste opt
ani, începând cu o încercare experimentală
mică de laborator şi evoluând până la o
soluţie complet industrială.”
Vedere a liniei semi-industriale utilizate în
dezvoltarea şi evaluarea tehnologiei Jetgal®

Linia nouă este construită de către Arceo,
o societate mixtă între ArcelorMittal şi
Sogepa, un fond de investiţii care susţine
dezvoltarea economică şi socială a regiunii
Valonia din Belgia. Se preconizează ca
procesul de construcţie al liniei JVD să
coste aproximativ 60 de milioane €.

Liège în centrul inovării oţelului
„Proiectul Jetgal® demonstrează încă o
dată că zona Liège a fost întotdeauna şi va
fi mereu un tărâm al inovaţiei în sectorul
siderurgic,” remarcă Renaud Witmeur,
preşedinte al Comitetului Executiv Sogepa.
„Această investiţie arată voinţa fondului
Sogepa de a contribui la viitorul sectorului
siderurgic din Valonia prin dezvoltarea de
produse noi şi promiţătoare.”
Într-o fază secundară, noua linie de
acoperire va fi cuplată cu linia existentă de
tratament termic continuu a ArcelorMittal.
„Liège va fi primul centru din lume cu
această tehnologie,” afirmă Bernard Dehut,
CEO al ArcelorMittal Liège. „Va consolida
leadership-ul nostru global în tehnologia de
acoperire.”

■

Maşina de planat şi foarfeca de margini îmbunătăţesc calitatea
O nouă maşină de planat şi o foarfecă
de margini au fost instalate pe linia de
tratament termic continuu la Kessales
(parte din ArcelorMittal Liège) în vederea
îmbunătăţirii calităţii oţelului. Investiţia de
8,6 milioane € a fost finalizată la mijlocul
anului 2014 şi îi va permite companiei
ArcelorMittal să livreze cele mai plate
produse din oţel pentru automobile, fără
tensiuni interne. Noul echipament este
supus testelor finale înainte de a începe
producţia comercială în al doilea trimestru
al anului 2015.
Investiţia satisface cerinţele clienţilor
ArcelorMittal din industria auto cu privire
la produsele foarte plate. Cerinţele OEM
cu privire la planeitate devin mai stricte,
mai ales la oţeluri cu rezistenţă extrem de
ridicată (UHSS), cu o rezistenţă de rupere
de peste 900 MPa. Tensiunile interne pot
provoca distorsionarea oţelului când acesta
este debitat în foi.
„Acest echipament unic va permite
clienţilor noştri să utilizeze UHSS fără să
fie afectaţi de probleme de planeitate
care pot perturba operaţiile de debitare,
ambutisare sau profilare,” explică
Serge Seron, şeful calităţii şi dezvoltării
produselor la ArcelorMittal Liège.
„Prin rezolvarea acestor dificultăţi de
implementare cunoscute, am deschis uşa

OEM-urilor pentru a produce noi repere
cu UHSS.”
Linia din Liège este prima linie
ArcelorMittal care va fi echipată cu o
maşină de planat suficient de puternică
pentru a prelucra oţeluri UHSS. Poate fi
utilizată pe o gamă de mărci de oţeluri

care cuprind MartINsite® 1500 şi Dual
Phase 1180. Oţelurile se vor utiliza atât de
OEM-uri, cât şi de furnizorii palierului 1.
În plus, o nouă foarfecă de margini îi
va permite companiei ArcelorMittal să
livreze UHSS cu margini perfect netede şi
regulate.
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2015

Alt an al inovaţiei
de la ArcelorMittal

Mărcile durificabile de
oţel aliat cu bor, adaptate
nevoilor dumneavoastră

Ciclul nostru de inovaţii este dinamic, multilateral şi foarte
eficient. El asigură că noi auzim vocile clienţilor şi ne
adaptăm produsele după necesităţile diverse ale acestora.
Echipa noastră dedicată de 1300 de specialişti Global
R&D explorează în mod constant graniţele posibilităţilor
oţelului. Aceştia dezvoltă proactiv soluţii care satisfac
atât necesităţile noastre actuale, cât şi pe cele viitoare.
Împreună cu echipele noastre de
marketing, şi echipa Global R&D de
la ArcelorMittal se află la dispoziţia
clientului. Aptitudinile echipelor noastre
R&D şi tehnologia de vârf a acestora
sunt la dispoziţia clienţilor care doresc să
fabrice produse revoluţionare, care să fie
atât rentabile, cât şi responsabile faţă de
mediu.
14
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Acest articol acoperă numai unele
din multitudinea de produse pe care
ArcelorMittal o va comercializa sau o
va îmbunătăţi anul acesta ca rezultat al
programului propriu de cercetare. Fiecare
soluţie pe bază de oţel oferă clienţilor
noştri şansa de a adăuga chiar şi mai multă
valoare aplicaţiilor pe care le creează cu
produsele ArcelorMittal.
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Inovaţia se află în centrul
abordării comerciale
a ArcelorMittal

Selecţia noastră de mărci durificabile
de oţel aliat cu bor oferă o combinaţie
unică de duritate extremă,
puritate internă şi rezistenţă
înaltă. Acestea oferă şi
rezistenţă la solicitări
mecanice după
tratamentul termic
al pieselor finite.
ArcelorMittal poate
adapta caracteristicile
acestora la nevoile
dumneavoastră specifice,
permiţându-vă să
produceţi tuburi sudate
pentru echipamente auto şi
agricole, care să ofere o durată de
viaţă mai lungă şi reduceri considerabile
de greutate.
Pe parcursul anului 2015,
ArcelorMittal Europe – Flat Products
îşi va extinde portofoliul de mărci
durificabile de oţel aliat cu bor, pentru
a include cinci mărci noi care oferă
flexibilitate totală. Producătorii de tuburi
sudate mici şi echipament agricol vor
observa reduceri eficiente ale costurilor
când vor adopta aceste mărci noi.

Amstrong™ extinde oportunităţile cu
greutate redusă către sectoare noi

© David Lade - Shutterstock
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Marca S390EK a fost dezvoltată de ArcelorMittal
Europe – Flat Products ca fiind un oţel cu rezistenţă
înaltă, adecvat pentru procesul de emailare pe ambele
feţe, utilizat în silozuri şi rezervoare. Oţelul asigură un
suport de emailare fără solzi de peşte, care nu necesită
utilizarea emailurilor de grunduire sau a substraturilor
care conţin oxizi metalici aderenţi precum oxizii de nichel
sau de cobalt.
Este garantată o limită de curgere minimă de 390
Megapascali (MPa) după coacerea emailului. Aceasta
permite clienţilor să reducă grosimea oţelului utilizat.
Fabricanţii de silozuri pot preconiza să-şi reducă costurile cu
aproximativ 20% cu S390EK datorită procesului de emailare
simplificat şi rezistenţei mai ridicate a acestuia.
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Noua gamă Amstrong™ de oţeluri cu rezistenţă extrem de ridicată
(UHSS) de la ArcelorMittal permite producătorilor să dezvolte soluţii
cu greutate redusă pentru aplicaţii în maşini agricole, maşini grele de
ridicat, construcţii de maşini, minerit şi transport.
Brandul Amstrong™ garantează caracteristici excelente de
planeitate şi ambutisare la rece pentru produsele tăiate la lungime.
Rezistenţa extrem de ridicată la şoc a gamei Amstrong™ face ca
aceste oţeluri să fie alegerea corectă în aplicaţii de înaltă performanţă.
ArcelorMittal oferă clienţilor un avantaj distinct datorită gamei largi
de dimensiuni disponibile. De exemplu, marca noastră Amstrong™
700MC se poate comanda în grosimi de la 1,8 la 15 mm şi lăţimi de
până la 2000 mm. Această flexibilitate se traduce într-o creştere
semnificativă a productivităţii pentru prelucrători.
Pe parcursul anului 2015
ne vom extinde gama cu
produse UHSS. Acestea vor
oferi performanţe mecanice
îmbunătăţite şi proprietăţi
intrinseci. Pentru producătorii
de maşini grele de ridicat şi
braţe de macarale, aceste mărci
adăugate gamei Amstrong™ vor
oferi o alternativă excelentă şi
rentabilă.

Soluţie rentabilă pentru silozuri şi rezervoare

Gama Granite® vesteşte revoluţia
acoperirilor organice

Magnelis® şi Optigal™ conduc pe
piaţa acoperirilor metalice

Arhitecţii şi urbaniştii de astăzi acordă o atenţie mult mai mare
aspectelor precum sustenabilitatea şi estetica mediului nostru
construit. De asemenea, investitorii chibzuiţi îşi dau seama că
rentabilitatea mai bună a investiţiei este asigurată de clădirile
frumoase şi durabile.
ArcelorMittal a extins oferta estetică de oţeluri Granite® pentru
acoperişuri şi faţade pentru a veni în întâmpinarea multora dintre
aceste preocupări. Putem oferi o varietate largă de la suprafeţe
texturate şi mate (precum Granite® Deep Mat pentru acoperişuri
şi Granite® Silky Mat pentru faţade) până la finisaje strălucitoare
precum Granite® Silky Shine (lansat în aprilie 2015).
Multe dintre dezvoltările recente ale ArcelorMittal privind
rulourile din oţel acoperit organic au avut ca scop îmbunătăţirea
sustenabilităţii şi performanţei anticorozive a oţelurilor noastre.
Granite® Storm, cel mai popular oţel acoperit din Europa, cu aspect
mat în profunzime, a înregistrat un succes atât de mare la ambele
obiective încât ArcelorMittal a trebuit să adauge noi linii de producţie
pentru a face faţă cererii.
ArcelorMittal Solano® este soluţia noastră pentru acoperişuri şi
faţade în medii solicitante. Solano® oferă o performanţă excepţională
şi o rezistenţă excelentă la coroziune. În 2015 vom lansa Solano®
Nature. Ca toate oţelurile din gama noastră Nature (inclusiv
seria Granite®), Solano® Nature nu conţine cromaţi şi metale
grele şi anticipează regulamentul european cu privire la utilizarea
substanţelor nocive (REACH).

La mai puţin de un deceniu de când a fost dezvoltat prima
dată, Magnelis® este în prezent recunoscut ca fiind cea
mai bună acoperire metalică existentă pentru structurile
de panouri solare, parapeţi rutieri, cadre de construcţii
şi multe alte aplicaţii în care rezistenţa la coroziune este
decisivă. Includerea acoperirilor de zinc-aluminiu-magneziu în
standardele europene pentru produse plate de oţel acoperite
continuu prin imersie la cald (EN 10346) va deschide noi
oportunităţi pentru Magnelis®. Pentru mai multe informaţii
despre Magnelis® şi utilizările sale în industria echipamentelor
solare vezi articolul de la pagina 10.
Optigal™ de la ArcelorMittal este oferit în prezent ca fiind un
suport optimizat pentru produsele acoperite organic. Acesta
asigură protecţie la coroziune şi flexibilitate, necesare pentru
majoritatea aplicaţiilor în construcţii civile.
■

Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii despre produsele
menţionate, accesaţi industry.arcelormittal.com.
Pentru a discuta cerinţele dumneavoastră cu Global
R&D, contactaţi reprezentantul ArcelorMittal local
astăzi. Se poate să avem deja soluţia pe bază de
oţel care să vă ajute să inovaţi compania.
Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015
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Oţelul pentru ambalaje oferă avantaje
semnificative în abordarea sustenabilă
holistică pentru optimizarea resurselor
Noua Comisie Europeană, numită în 2014, analizează în prezent opţiunile
de introducere a conceptului de economie circulară în legislaţia europeană
existentă şi viitoare. Dacă va fi adoptată, propunerea va influenţa câteva
reglementări europene existente, inclusiv Directiva privind ambalajele şi
deşeurile de ambalaje (94/62/CE). Schimbarea către o economie circulară
este sprijinită de ArcelorMittal şi are toate şansele să promoveze oţelul ca
parte integrantă a unei abordări mult mai sustenabile faţă de ambalaje.

produs vreodată este încă în uz astăzi.
Reciclarea unei tone de fier vechi conservă
mai mult decât dublul acelei cantităţi de
resurse, inclusiv:
• 1,5 tone de minereu de fier
• 0,65 tone de cărbuni
• 0,3 tone de calcar

O economie circulară este aceea care
are ca scop antrenarea utilizării optime
a resurselor. Merge mai departe decât
modelele de sustenabilitate tradiţionale,
întrucât o economie circulară necesită
şi conservarea capitalului financiar, de
producţie, uman, social şi natural.
Acest lucru se realizează prin crearea de
produse care sunt concepute să utilizeze
minimum de resurse şi să fie reutilizate,
refabricate sau reciclate la sfârşitul duratei
lor de viaţă. Deşi industria ambalajelor
va trebui să se adapteze, oţelul pentru
ambalaje oferă deja multe dintre atributele
necesare într-o economie circulară.

O tonă de oţel reciclat reduce utilizarea
de energie cu aproximativ 70% în
comparaţie cu producerea oţelului din
materii prime. De asemenea, reciclarea
oţelului reduce impactul elaborării oţelului
asupra mediului. Prin producerea unei tone
de oţel din surse reciclate se reduc emisiile
de CO2 echivalent cu 1,5 tone.
Industria siderurgică în ansamblu
a continuat să-şi îmbunătăţească
performanţa de mediu. Între 2010 şi
2012, emisiile de gaze cu efect de seră
din industria siderurgică au fost reduse
cu 9% în Europa. În acelaşi cadru
temporal, acidificarea şi eutroficarea
(o cantitate excesivă de elemente
nutritive în apă) din elaborarea oţelului
s-au redus, de asemenea, cu 6% şi,
respectiv, 11%.
Conceptul unei economii circulare
este reflectat şi în crearea unor
modele sociale şi economice care
impulsionează reciclarea oţelului
pentru ambalaje. În mod caracteristic,
reciclarea ambalajelor din oţel se

Oţelul pentru ambalaje – deja
parte din economia circulară
Prevenirea risipei şi proiectarea ecologică
sunt deja caracteristice în producerea
oţelului pentru ambalaje. În ultimii 30 de
ani, grosimea oţelului pentru ambalaje
s-a redus cu 40% prin optimizarea
caracteristicilor acestuia, fără însă a-i
schimba funcţionalitatea. Datorită
16
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progreselor care s-au realizat, ambalajul din
oţel satisface încă cerinţele consumatorului
şi producătorului în privinţa soluţiilor de
ambalaje rezistente, atractive şi reciclabile.
Oţelul încă este cel mai reciclat material
destinat ambalajelor în Europa. Aproximativ
75% din tot oţelul pentru ambalaje se
colectează şi se reciclează în vederea
producerii de oţeluri noi. Spre deosebire de
alte materiale, tot oţelul poate fi reciclat
la infinit, fără să-şi piardă niciuna dintre
caracteristicile intrinseci.
Indiferent de originea fierului vechi,
bucla de reciclare a oţelului produce oţeluri
noi care se pot utiliza pe orice piaţă: a
automobilelor, a aparatelor electrocasnice,
a construcţiilor sau a ambalajelor. Aceasta
este o contribuţie majoră la gestionarea
responsabilă a resurselor.

Reciclarea ambalajelor din oţel
reduce utilizarea de resurse
Oţelul a fost desemnat ca material
permanent de câteva instituţii, inclusiv de
UE. Aproximativ 80 - 90% din tot oţelul
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Ambalajele
şi economia circulară

Ciclul de viaţă al oţelului

ArcelorMittal conduce
în R&D pentru
conformitate cu REACH

Producerea
de oţel pentru
ambalaje

Extragerea
materiei
prime

Deşeuri de
fabricaţie
Fabricaţie şi
umplere

Fier vechi

Colectarea şi separarea
materialelor
Uzul
consumatorilor

Economia circulară: o perspectivă a ciclului de viaţă
Reducerea, reutilizarea şi reciclarea materialelor face parte integrantă din economia
circulară globală şi este un avantaj fundamental al utilizării oţelului.
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ArcelorMittal, un jucător
important în economia circulară
Înfiinţarea unei economii circulare
pentru industria ambalajelor nu se
referă numai la reciclare. Este nevoie de
producătorii de oţel, de producătorii de
doze şi de fabricile de conserve pentru a
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lua în considerare toate etapele ciclului de
viaţă al ambalajului.
ArcelorMittal contribuie activ la crearea
unei economii circulare, iar ecologia
industrială formează parte integrantă a
politicii noastre. De exemplu, ArcelorMittal
are în Franţa un lung istoric în recuperarea
şi reciclarea ambalajelor din oţel de la
consumatori. Acest lucru oferă autorităţilor
locale, indiferent de locul în care se află şi
de cantitatea de deşeuri, oportunitatea să

REACH este o reglementare UE
cu privire la Înregistrare, Evaluare,
Autorizare şi Restricţionarea
substanţelor chimice şi a intrat în
vigoare la 1 iunie 2007. Scopul principal
al REACH este să asigure un înalt nivel
de protecţie a sănătăţii umane şi a
mediului, promovarea metodelor de
încercare alternative, libera circulaţie
a substanţelor pe piaţa internă şi
creşterea competitivităţii şi a inovaţiei.
Din septembrie 2017, utilizarea
cromaţilor va fi interzisă, ceea ce va
avea consecinţe majore asupra oţelului
pentru ambalaje. Pentru a asigura că
ne conformăm cu cerinţele REACH,
ArcelorMittal Global R&D a dezvoltat
o soluţie alternativă cu alţi producători
de oţel din UE şi cu partenerul nostru,
Henkel. Noul produs se bazează pe
un proces inovator de sedimentare,
care ajută la reducerea deşeurilor şi a
necesităţii tratării deşeurilor.
Procesul a fost deja optimizat prin
colaborare tehnică cu producătorii de
oţel din Europa pe parcursul ultimilor
ani. În deceniile care vor urma, această
soluţie are şanse să devină noul
standard global. Sunt programate să
înceapă livrări din noul material pentru
calificare până la sfârşitul anului 2015.

recicleze eficient deşeurile provenite din
ambalajele de oţel.
Întrucât acţionează în beneficiul mediului
şi al utilizării eficiente a resurselor, această
practică implică deţinătorii locali de interese
să prelucreze şi să transporte deşeurile.
Aceasta, în schimb, creează valoare în
comunităţile locale prin locuri de muncă şi
activitate economică.
ArcelorMittal îşi asumă angajamentul
să recicleze pe plan local pentru a se
evita emisiile şi a se reduce necesarul de
materii prime din alte ţări. De asemenea,
oferim trasabilitate prin întregul proces
de reciclare, ca parte a politicii noastre de
eficientizare a resurselor.

■

Informaţii suplimentare
Pentru informaţii suplimentare
despre sustenabilitatea afacerii
noastre cu ambalaje, vă rugăm să
accesaţi packaging.arcelormittal.
com/sustainability
Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015
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Podurile din oţel
stabilesc standardul

Noile oţeluri estetice cu rezistenţă ridicată
inspiră soluţii creative pentru poduri
Este posibilă aprobarea unei actualizări a standardului european pentru oţelurile
destinate construcţiilor până la sfârşitul anului 2015. Pentru proiectanţii de
poduri, noul standard va fi o schimbare binevenită, întrucât acesta îşi extinde
gama de oţeluri de construcţii cu rezistenţă ridicată care se pot utiliza la
construcţia de poduri. Printre acestea se numără mărcile estetice precum oţelul
rezistent la intemperii Indaten® de la ArcelorMittal, care oferă decenii de utilizare
fără întreţinere şi beneficii excelente ale ciclului de viaţă pentru proiecte publice.
Actualizarea standardului EN 10025
pentru oţeluri de construcţii, laminate la
cald, rezistente la intemperii va însemna
adăugarea a cel puţin două mărci noi
de oţeluri cu rezistenţă ridicată –
S420 şi S460. Conform reglementării
existente, numai o marcă, S355, este
permisă. Oţelurile cu rezistenţă ridicată
mai mare vor permite proiectanţilor
de poduri să-şi optimizeze structura
proiectelor şi să reducă grosimea tablei
groase din oţel utilizate. Structurile
mai uşoare din oţel care vor rezulta
se pot asambla în profile mai mari,
reducându‑se durata necesară pentru
instalare şi realizându-se economii
semnificative la sudare.
18
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mod caracteristic, această lucrare costă
aproximativ 100 € pe metru pătrat. Acest
cost se poate dubla sau chiar tripla când
trebuie luate în considerare reglementările
de mediu. De exemplu, este necesar stratul
de protecţie pentru a se asigura că nu
pătrunde vopseaua în mediul înconjurător
şi că toate deşeurile rezultate din proces
Costul extrapolat la întreaga durată se pot colecta şi se pot trata înainte de
de viaţă este în favoarea oţelului
eliminare.
Noul standard survine într-un moment
Spre deosebire de alte oţeluri de
în care autorităţile publice din întreaga
construcţii, Indaten® nu necesită vopsire
Europă trebuie să justifice în detaliu fiecare o perioadă de până la 80 de ani. Acest
euro cheltuit. Trebuie luate în considerare
aspect reduce semnificativ costul său
din ce în ce mai mult costul extrapolat
de întreţinere. Culoarea caracteristică
la întreaga durată de viaţă şi efectele pe
ruginie – patina pentru care Indaten® este
termen lung asupra mediului înconjurător
renumit – se dezvoltă în timp, pe măsură
înainte de a fi aprobat orice proiect major
ce cuprul din stratul exterior oxidează.
de infrastructură.
Cuprul produce un strat protector,
Oţelul este materialul cel mai rentabil
omogen şi regenerator pe suprafaţa
oţelului, care încetineşte coroziunea şi
şi mai sustenabil pentru poduri, chiar şi în
asigură integritatea oţelului de sub el. De
cazurile în care este inclusă întreţinerea
regulată. Atunci când un pod din oţel a fost asemenea, este şi plăcut din punct de
vedere estetic, mai ales în medii naturale,
utilizat timp de peste 30 de ani, cheltuiala
integrându-se în peisajul din jur.
majoră de întreţinere este vopsirea. În

În Italia, schimbarea viziunii cu privire
la ciclul de viaţă a condus la specificaţia
oţelului rezistent la intemperii pentru
aproape fiecare pod nou. Singurele
excepţii sunt proiecte emblematice care
garantează utilizarea unui alt oţel sau a
unui alt material de acoperire a oţelului. În
Franţa, unele autorităţi locale responsabile
pentru proiectele de infrastructură iau în
considerare aceeaşi abordare.

recente oţeluri cu rezistenţă ridicată, se pot
reutiliza deseori fundaţiile şi stâlpii existenţi.
Procedeele sunt uşor de implementat
şi sunt evitate termenele îndelungate.
Aceleaşi procese se pot aplica la podurile de
cale ferată, la care perturbarea traficului se
poate rezuma la câteva ore.
Cu costul său relativ scăzut, cu beneficiile
semnificative datorate ciclului de viaţă şi cu
procedeele de construcţie simple şi rapide,
oţelul continuă fie materialul preferat pentru
podurile rutiere şi de cale ferată. Noul
standard european pentru oţelurile destinate construcţiilor este pregătit să continue
acest avantaj multă vreme de azi înainte. >>
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înlocuire mai degrabă decât traversări
noi. Acest lucru este adevărat mai ales în
partea occidentală a Uniunii Europene (UE),
unde există în derulare programe ample
pentru reînnoirea sau înlocuirea podurilor
care au fost construite în perioada imediat
următoare celui de-al doilea război mondial.
Multe dintre aceste structuri ajung în
prezent la sfârşitul duratei de utilizare.
Oţelul permite noi procedee de montaj,
care reduc semnificativ durata de instalare.
Reducerea la minim a
Pentru podurile rutiere, perturbarea
perturbărilor în timpul înlocuirii
circulaţiei se poate reduce de la 18 luni la
Pe pieţele mature, majoritatea proiectelor numai 6 luni sau mai puţin. Întrucât sunt
de poduri noi abordează structuri de
posibile structuri mai uşoare cu cele mai

Podurile din oţel oferă emisii mai scăzute pe durata propriului
ciclu de viaţă
Sfârşit
Total

■ Transport
■ Prezoane
■ Tablă groasă
■ Profile
■ Oţel beton
■ Beton

Pod din material
compozit

Studiul LCA al
ArcelorMittal a
constatat că podurile
din oţel compozit oferă
emisii în echivalent CO2
semnificativ mai scăzute
în timpul fazelor de
producţie şi de sfârşit
ale ciclului de viaţă. În
timpul fazei de utilizare,
performanţa celor două
poduri este identică.

Pod din beton
precomprimat

Pod din material
compozit

Pod din beton
precomprimat

Pod din material
compozit

Pod din beton
precomprimat

Total echivalent CO2

Producţie
al ciclului de viaţă
Un studiu recent lansat de
700
guvernul olandez a constatat că
podurile rutiere din oţel sunt de
600
peste două ori mai sustenabile
decât podurile construite
500
din materiale compozite. În
comparaţie cu podurile din beton,
400
şi oţelul se comportă foarte bine.
Efectuat de Beco (parte a firmei
300
Ernst & Young), studiul confirmă
rezultatele unui proiect similar
al ArcelorMittal care a utilizat
200
evaluarea ciclului de viaţă (LCA) în
vederea comparării performanţei
100
unui pod din oţel compozit cu
a unuia construit din beton
0
precomprimat.
Unsprezece indicatori au fost
-100
folosiţi în studiul ArcelorMittal
pentru a cuantifica efectele ambelor
tipuri de poduri rutiere asupra mediului
înconjurător. La toţi cei 11 indicatori,
impactul podului din oţel compozit a fost
mai redus decât cel al podului din beton
precomprimat. Diferenţa variază de la 40% de ozon, până la 70% pentru consumul de
pentru indicatori precum cererea de energie apă, utilizarea de apă dulce şi potenţialul de
primară şi potenţialul de epuizare a stratului toxicitate umană şi marină. Rezultatele au

fost prezentate unui grup de experţi LCA
din cadrul World Steel Association şi într-un
număr de conferinţe privind LCA.
Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015
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Hovenring
îmbunătăţeşte
siguranţa pentru
biciclişti şi pietoni

© ipv Delft - Helibeeld.nl

Având în vedere popularitatea crescândă
a ciclismului, se acordă mai multă atenţie
dezvoltării infrastructurii rutiere care
reduce la minimum interacţiunea dintre
biciclişti şi vehicule. Una dintre cele mai
recente şi mai uimitoare realizări este podul
pentru biciclişti şi pietoni Hovenring din
sudul oraşului olandez Eindhoven.
Podul este amplasat peste o intersecţie
aglomerată la intrarea în Eindhoven.
Volumele traficului în creştere au inspirat
autorităţile oraşului să dezvolte un pod
care să ţină la distanţă bicicletele de maşini.
Soluţiile care aveau în vedere tunelul au
fost respinse ca fiind prea riscante pentru
biciclişti şi pietoni, mai ales pe timpul nopţii.
Firma de arhitectură ipv Delft a propus
Hovenring – o pistă circulară pentru
biciclete, care să fie amplasată deasupra
carosabilului aglomerat. Nivelul drumului
pentru traficul rutier a fost coborât cu
peste un metru pentru a se asigura o pantă
uşoară pentru pietoni şi biciclişti când
accesează Hovenring.
Hovenring include 24 cabluri din oţel, o
platformă de pod circulară şi un pilon de 70
de metri înălţime care susţine structura şi
creează o intrare de referinţă în oraş. Peste
1000 de tone de oţel ArcelorMittal s-au
utilizat în această construcţie.

Hovenring a fost unul dintre cei trei
finalişti la decernarea Premiului de
Proiectare din Olanda din 2013, la categoria
exterior spaţial. În 2014, podul a câştigat
Premiul pentru Construcţii din oţel din
Belgia, categoria internaţională, datorită
implicării producătorului de oţel Victor
Buyck din Belgia. Compania a avut ca
responsabilitate producţia şi construcţia
structurii din oţel a podului circular.

■

Hovenring este un pod din
oţel care este conceput să
asigure securitatea pietonilor
şi bicicliştilor la traversarea
unei intersecţii aglomerate
din Eindhoven (Olanda).

înălţimea
stâlpului 70 m
conexiuni de cabluri
la două niveluri
amortizoare de vibraţii
frecvenţe înalte
amortizoare de vibraţii
frecvenţe joase
cabluri
24 x Ø50 mm

© ipv Delft - Helibeeld.nl

platformă circulară
diametru 72 m

Pentru informaţii suplimentare despre
proiectul Hovenring, vă rugăm să
vizitaţi www.hovenring.com
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grindă principală
contragreutate

tijă de
tensionare

suprafaţă lamelară
cu iluminat

arteră transversală
lungime 16 m

bară de presiune

barieră şi baza
stâlpului

suport în formă de M
cu fundaţie

suport pe sol

Construim fundaţia
energiei eoliene

Parcul eolian Wikinger este dezvoltat de
producătorul spaniol de energie electrică
Iberdrola. În decembrie 2014, Iberdrola
a acordat contractul pentru stâlpii şi
mantalele fundaţiei unei societăţi mixte
formată din Navantia şi Windar Renovables
(Daniel Alonso Group). Partenerii vor
produce împreună 116 stâlpi şi 29 de
mantale de tip B, care se vor instala la
adâncimi cuprinse între 36 şi 39 de metri
sub nivelul mării.
Pe lângă mantale, Navantia va mai
produce şi substaţia offshore Wikinger la
unitatea sa din Puerto Real (lângă Cadiz,
Spania). „Aceste obiective reprezintă
primele proiecte eoliene offshore
construite de Navantia,” afirmă Raúl Rico,
managerul proiectului Wikinger din cadrul
Navantia. „Cu toate acestea, Navantia s-a
implicat în câteva proiecte terestre de
dezvoltare a energiei regenerabile, printre
care se numără parcuri eoliene şi instalaţii
hidroelectrice.”
Pentru a produce stâlpii şi mantalele,
Navantia şi partenerul său vor folosi
tablă groasă din oţel produsă la
ArcelorMittal în Gijón. „Marca principală
de oţel pe care o vom folosi este
S355NL, cu grosimi cuprinse între 19,1 şi
60 mm,” explică Raúl Rico.
Majoritatea părţilor structurale din oţel
au strat de acoperire de protecţie, pentru
a preveni coroziunea în mediul marin. Unele
elemente ale mantalelor care se vor monta
sub nivelul apei au protecţie catodică
suplimentară.

Parcul eolian offshore Wikinger va fi construit în Marea Baltică, la
aproximativ 75 de kilometri distanţă de coasta de nord a Germaniei.
Când va fi finalizat în 2017, parcul eolian va furniza energie curată,
regenerabilă la peste 350.000 de gospodării. Navantia, partenerul lui
ArcelorMittal, a fost contractat să producă mantale şi stâlpi pentru 29 de
turbine eoliene şi o substaţie offshore care va controla energia provenită
de la Wikinger. ArcelorMittal va furniza aproximativ 23.000 de tone de
tablă groasă pentru proiect în perioada martie 2015 - martie 2016.

Avantaj logistic de proximitate
Gijón este foarte apropiat de unităţile
Navantia şi Windar din nordul Spaniei.
„Acest lucru ne oferă un avantaj logistic
important, întrucât face posibilă reducerea
programului de livrări,” afirmă Raúl Rico.
ArcelorMittal a susţinut Navantia cu
recomandări tehnice din etapele timpurii
ale procesului de ofertare. „Wikinger
reprezintă continuarea unei colaborări de
peste un sfert de secol dintre ArcelorMittal
şi Navantia,” remarcă Raúl Rico. „Pentru
acest proiect, ArcelorMittal ne-a furnizat
recomandări vaste despre testări relevante,
aspecte tehnice şi logistice.”

■

Pentru a produce stâlpii
şi mantalele, Navantia şi
partenerul său vor folosi
tablă groasă din oţel produsă
la ArcelorMittal în Gijón.

Despre Wikinger
Danemarca

Suedia

Copenhaga

Bremen

Hamburg

Germania Berlin

MAREA BALTICĂ

Szczecin

Gdánsk

Polonia

Când va fi gata, parcul eolian Wikinger
va avea 70 de generatoare de turbine
eoliene Areva M5000-135. Fiecare
generator are o putere nominală de
5 megawaţi (MW). În total, Wikinger
va produce aproximativ 350 MW de
energie anual, acoperind necesarul de
energie a peste 350.000 de gospodării
din Germania şi va contribui la
reducerea cu aproape 600.000 de tone
de emisii de dioxid de carbon pe an.
Wikinger acoperă o zonă de aproximativ
35 kilometri pătraţi.

Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii
despre Navantia, vă rugăm să
accesaţi www.navantia.es

© Navantia

© Navantia

Navantia, clientul ArcelorMittal,
câştigă contractul de mantale
pentru proiectul offshore Wikinger

Pentru informaţii suplimentare şi un
film despre oferta noastră pentru
turbine eoliene, vă rugăm să accesaţi
industry.arcelormittal.com/windtowers
Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015
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Volkswagen
acordă companiei
ArcelorMittal St-Chély
d’Apcher nota maximă

Noul model e-Golf de la Volkswagen
utilizează gama de oţeluri electrice
inovatoare iCARe® de la ArcelorMittal

Unitatea ArcelorMittal St-Chély d’Apcher obţine
calificativul A – cel mai înalt posibil – la două
audituri VDA efectuate de constructorul auto
Volkswagen şi furnizorul direct Kienle + Spiess
Gama de oţeluri electrice inovatoare iCARe® de la ArcelorMittal pentru piaţa auto este produsă în unitatea noastră
ultramodernă din St-Chély d’Apcher (Franţa). Laminorul a fost recent auditat de doi dintre clienţii germani ai ArcelorMittal
din industria auto, înregistrând rezultate excelente în ambele ocazii. Auditurile au fost realizate de constructorul de
autovehicule Volkswagen şi de Kienle + Spiess, furnizor de top de componente pentru industria auto germană.
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Despre VDA 6.3
Verband der Automobilindustrie (Asociaţia
Industriei Constructoare de Autovehicule
sau VDA) a fost înfiinţată în Germania în
anul 1901. În prezent, VDA are ca membri
peste 600 de constructori şi furnizori auto.
Obiectivele organizaţiei sunt cercetarea şi
elaborarea de soluţii auto ecologice şi sigure
pentru viitor.
Un evaluator independent auditează
furnizorul. Constructorii care trec cu brio
de audit primesc calificativul A, B sau
C, în funcţie de nivelul de conformitate
atins. Calificativele B şi C indică faptul că
organizaţia îşi poate îmbunătăţi în continuare
performanţele.
Pentru mai multe informaţii referitoare la
VDA, accesaţi www.vda.de

Şi noul model e-up! produs de
Volkswagen se bazează pe gama
iCARe® produsă de ArcelorMittal

Linkuri asociate:
Volkswagen e-mobility:
emobility.volkswagen.com

Nivelul calitativ ridicat
necesită standarde înalte
Constructorii auto din Germania îşi
desfăşoară activitatea conform unor
standarde foarte exigente. Acesta
este unul dintre motivele renumelui
asociat vehiculelor germane cu nivel
calitativ ridicat. Pentru a menţine
acest nivel, numeroşi constructori auto
solicită furnizorilor să se conformeze
cu standardele internaţionale (cum
sunt ISO 19001 şi ISO 16949), pe
lângă propriul standard al industriei
germane, cunoscut sub denumirea de
VDA 6.3 (vezi căsuţa). VDA 6.3 a fost
elaborat de către Asociaţia Industriei
Constructoare de Autovehicule din
Germania, denumită VDA.
În timp ce standardele ISO se axează
în mod obişnuit pe respectarea normelor
corespunzătoare, VDA 6.3 asigură
existenţa conformităţii în atelierele de
execuţie. „Pe parcursul auditului, un
evaluator VDA va discuta procedurile cu
personalul care le implementează, cum
ar fi operatorii şi tehnicienii de laborator,”
explică Hugues Oberlé, Coordonator
Tehnologie Globală ArcelorMittal pentru
Volkswagen. „Obiectivul este de a dovedi
că personalul ArcelorMittal înţelege ceea
ce execută şi de ce.”

Două calificative „A” în trei luni
Auditul Volkswagen s-a desfăşurat
în luna iulie 2014. Volkswagen a fost
primul client care a efectuat un audit
VDA 6.3 la ArcelorMittal St-Chély

Kienle + Spiess:
www.kienle-spiess.de

Rezultatele sunt extrem de
pozitive şi confirmă faptul
că ArcelorMittal St-Chély
d’Apcher obţine constant
cele mai înalte niveluri
de excelenţă solicitate în
prezent de industria auto.
d’Apcher. Auditul a avut loc când
laminorul funcţiona la capacitate
maximă, producând oţeluri electrice
pentru noile modele electrice e-up!
şi e-Golf ale companiei Volkswagen.
„Am obţinut un calificativ A din partea
producătorului Volkswagen – cel mai
înalt posibil,” remarcă Hugues Oberlé.
„Suntem mândri să vedem eforturile
noastre materializate în acest rezultat.”
Auditul VDA 6.3 efectuat de Kienle +
Spiess a avut loc în septembrie 2014.
Din nou, ArcelorMittal St-Chély d’Apcher
a obţinut calificativul A. „Rezultatele sunt
extrem de pozitive şi confirmă faptul
că ArcelorMittal St-Chély d’Apcher
obţine constant cele mai înalte niveluri
de excelenţă solicitate în prezent de
industria auto,” declară Hugues Oberlé.

■

Gama iCARe® oferă soluţii
pentru mobilitate electrică
Gama inovatoare de oţeluri electrice
iCARe® produsă de ArcelorMittal pentru
aplicaţii auto include trei familii de produse
care permit constructorilor să dezvolte
vehiculele electrice şi hibride ale viitorului.
Familiile iCARe® sunt:
• iCARe® Save – Reduce pierderile în fier
din statoarele maşinilor sincrone. Această
familie de oţeluri electrice este deosebit de
utilă pentru maşinile cu tracţiune electrică,
precum şi pentru generatoare care
prelungesc autonomia vehiculelor electrice.
• iCARe® Torque – Asistă generarea fluxului,
care permite motorului să dezvolte o
putere mecanică utilă mai mare. Dacă
puterea mecanică utilă nu este o problemă,
se pot reduce dimensiunile magneţilor
permanenţi sau ale bobinelor din cupru
pentru a se obţine o reducere a costurilor.
• iCARe® Speed – Dezvoltate pentru
rotoare de foarte mare turaţie, mărcile
iCARe® Speed menţin un nivel ridicat de
performanţă magnetică. Acestea permit
maşinii să fie mai compactă şi să producă o
putere specifică mai ridicată.
Pentru mai multe informaţii referitoare
la oferta de oţeluri electrice iCARe®
pentru aplicaţii auto, accesaţi automotive.
arcelormittal.com/icare
Update l Revistă pentru clienţi l Mai 2015

23

Oţelurile electrice ArcelorMittal alimentează
motoarele din aplicaţiile Miele
Toată lumea foloseşte maşini de spălat, aspiratoare şi cuptoare
electrice. Dar ce au toate acestea în comun? Acestea nu pot funcţiona
fără motoare electrice. Motoarele electrice asigură spălarea rufelor,
curăţarea covoarelor şi fac pizza crocantă. Iar oţelul face parte
integrantă din funcţionarea eficientă a acestor motoare electrice.
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Oţelurile electrice cu grăunţi neorientaţi
(NO), atât cele procesate în întregime, cât
şi cele semiprocesate, se potrivesc bine
maşinilor de spălat şi uscătoarelor Miele.
Mai ales permeabilitatea ridicată a acestor
mărci are un efect pozitiv asupra eficienţei
acestor aparate electrocasnice.

Colaborare de peste 20 de ani
Colaborarea dintre ArcelorMittal şi Miele
a început de mai bine de două decenii.
Pentru a satisface cerinţele Miele la
standarde de calitate înaltă, ArcelorMittal
a îmbunătăţit continuu caracteristicile
oţelurilor electrice.
Oţelurile electrice ArcelorMittal au o
marcă personalizată şi caracteristici ale
suprafeţei care sunt adaptate cu fineţe
pentru fiecare client şi fiecare aplicaţie.

Oţelurile electrice
ArcelorMittal au o marcă
personalizată şi caracteristici
ale suprafeţei care sunt
adaptate cu fineţe pentru
fiecare client şi fiecare aplicaţie.

Informaţii suplimentare
Pentru mai multe informaţii despre
Miele, accesaţi www.miele.com
Pentru informaţii suplimentare privind
gama noastră de oţeluri electrice, accesaţi
industry.arcelormittal.com/electricalsteels

UPDATE MAY/2015-RO

Acestea sunt oţeluri indispensabile şi sunt
utilizate în toate tipurile de maşini electrice,
inclusiv motoare şi generatoare.
În Europa, ArcelorMittal deţine două
dintre foarte puţinele uzine specializate
care pot să fabrice oţeluri electrice la nivelul
calitativ cerut de Miele. Noi garantăm
caracteristicile mecanice şi magnetice
definite care sunt solicitate pentru
transmiterea eficientă a energiei electrice.
Aceste caracteristici esenţiale sunt realizate
datorită aliajelor noastre specifice de
ferosiliciu şi proceselor termomecanice
utilizate în producţie.

■

© Miele

La uzina noastră din Eisenhüttenstadt,
Germania, ArcelorMittal produce oţel
pentru unul dintre cei mai renumiţi
producători de aparate electrocasnice
din lume: Miele. Miele este binecunoscut
pentru gradul său înalt de integrare
verticală. Aproape toate motoarele
utilizate în maşinile de spălat rufe, maşinile
de spălat vase şi aspiratoarele pe care
le produce sunt dezvoltate şi fabricate
la propria uzină de motoare Miele din
Euskirchen.
Pentru acest producător de top,
ArcelorMittal Eisenhüttenstadt produce
oţeluri electrice de înaltă calitate, care
sunt utilizate în motoarele electrice ale
aparatelor electrocasnice Miele. Din 2013,
şi ArcelorMittal St-Chély d’Apcher, Franţa,
furnizează oţeluri electrice pentru cea mai
recentă generaţie de motoare utilizată în
maşinile de spălat rufe Miele.
„Ne adaptăm constant la necesităţile
speciale ale companiei Miele pentru
procesul de fabricaţie al motoarelor şi
am atins o poziţie excelentă,” afirmă
Rolf Stiller, care este responsabil de
dezvoltarea domeniului oţelurilor electrice
şi asistenţa tehnică pentru Miele. „Oţelul
nostru este utilizat în aproape toate
aparatele produse de Miele.”

© Miele

Motorul
maşinii

