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Značka Amstrong™,
představená v březnu
2012, je novým
názvem rozsáhlé
škály špičkových
pokročilých
vysokopevnostních
ocelí společnosti
ArcelorMittal pro průmysl. Oceli
Amstrong™ mají skvělé vlastnosti
a poskytují značné výhody se
skutečnou přidanou hodnotou pro
strojírenské obory.

Dokonalejší využití
energie v ocelářství!
Energie představuje
přibližně jednu třetinu
nákladů na tunu tekuté
oceli. S cílem snížit tuto
hodnotu a zlepšit naši
ekologickou stopu
ArcelorMittal Flat
Carbon Europe (FCE)
zahájil projekt Energize, jehož cílem
je identifikovat zlepšení nových
a stávajících procesů, které
efektivně snižují spotřebu energie,
a implementovat je ve všech
závodech FCE.

12

ArcelorMittal Orbit
ArcelorMittal Orbit je
impozantní socha
v areálu Olympijských
her 2012 v Londýně,
která poskytuje
bezkonkurenční
výhled na olympijský
park. Postavená
z více než 60% recyklované oceli
a s výškou 114,5 metrů je
ArcelorMittal Orbit také příležitostí
pro společnost ArcelorMittal
předvést pevnost a univerzálnost
oceli.
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V každém vydání časopisu Update má slovo jeden
z čelných představitelů skupiny ArcelorMittal.
V tomto čísle je to Jean-Martin Van der Hoeven,
který od 1. ledna 2012 zastává pozici Chief
Marketing Officer v ArcelorMittal Flat Carbon
Europe.

Inovace na
každém kroku
Kvůli přetrvávajícím pochybnostem
o stabilitě evropské ekonomiky se od
ekonomické krize v letech 2008/2009
snížila poptávka po oceli. Tyto pochybnosti
mají za následek pokles veřejných zakázek,
opatrnost v investicích v průmyslovém
sektoru a zpomalení spotřeby v ekonomice
vůbec.
I když došlo k jistému oživení, poptávka je
stále přibližně o 18 % nižší než v roce 2007.
ArcelorMittal Flat Carbon Europe (FCE)
předpokládá, že bude trvat ještě pět až
deset let, než se ocelářský trh opět vrátí na
úroveň roku 2007. Tento předpoklad se
odráží v prognóze FCE na rok 2012, kdy se
očekává další mírný pokles poptávky.
Protože úplné oživení může trvat až deset
let, divize FCE se musí novému prostředí na
ocelářském trhu přizpůsobit, aby přežila.
A jednou možností jak toho dosáhnout je
zaměřit se na prosperující trhy.
Například německá ekonomika se již
zotavila a překonala své hospodářské
výsledky z roku 2007. To je hnací silou
i pro ekonomiky sousedních zemí, které
s Německem obchodují. Na okraji Evropy
se otevírají nové trhy: okolo Turecka vzniká
centrum ekonomické činnosti. Vzestup
zaznamenává také oblast Maghreb
v severní Africe. A FCE už aktivně působí
v obou těchto oblastech.

Naší další snahou je ještě více zvýšit již tak
vysokou přidanou hodnotu naší nabídky.
Ocel je polotovar. Naši zákazníci tedy musí
učinit dva kroky: vymyslet a navrhnout
výrobek a následně jej z oceli, kterou jim
dodáváme, vytvořit. Jak již mnozí naši
zákazníci vědí, ArcelorMittal má potřebné
dovednosti a zkušenosti a může pomoci
s oběma těmito kroky a přinést tak jejich
podnikání významnou hodnotu.
Společnost ArcelorMittal bude i nadále
aktivně reagovat na neustálé změny
ekonomického klimatu a při každé
příležitosti zavádět inovace, aby byla stále
schopna přinášet novátorská řešení, která
zákazníkům pomohou vyřešit jejich
problém. Jak mi kdysi řekl jeden zákazník
z Německa, zákazníci očekávají od
ArcelorMittal více než jen standardní
nabídku: chtějí jedinečná, „Applovská“
řešení, která vytvářejí skutečnou hodnotu
a dodávají na atraktivitě. A jen splněním
tohoto příslibu budeme moci ovlivnit dění
na současném trhu s ocelí a udržet si
vedoucí postavení.
Jean-Martin Van der Hoeven
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Posouváme hranice

Dacia Lodgy bude prvním
automobilem vyráběným v novém
závodu Renaultu v Maroku.

ArcelorMittal Flat Carbon Europe posiluje dodávky do
severní Afriky, aby podpořil plány expanze zákazníků
Maghrebský region v severní Africe je neustále rostoucím trhem pro ArcelorMittal
Flat Carbon Europe (FCE) společně s tím, jak naši zákazníci začínají otvírat výrobní
závody a zařízení v tomto regionu. Jen v roce 2011 jsme do Maghrebu expedovali
přes čtvrt milionu tun oceli. Aktivity společnosti ArcelorMittal v tomto regionu se
staly ještě důležitější, když Renault, jeden z našich zákazníků v oblasti
automobilového průmyslu, oznámil, že postaví výrobní závod poblíž města
Tangier (Maroko) pro výrobu automobilů pro severoafrický a evropský trh.

Nový výrobní závod Renaultu je situován
poblíž města Melloussa, přibližně 30 km
východně od Tangieru. Je to jeden z prvních
výrobních automobilových závodů, který
v Maroku vznikne, přestože Renault již
provozuje automobilový montážní závod
poblíž města Casablanca, 350 km jižně od
Tangieru.
Nejnovější vysokopevnostní jakosti oceli
Závod ve městě Melloussa využívá také
řadu subdodavatelů, kteří budou
poskytovat díly pro nový výrobní závod.
Jsou mezi nimi lisovny, které budou
využívat pokročilé vysokopevnostní oceli
4
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(AHSS) společnosti ArcelorMittal pro
výrobu lehkých a velmi kvalitních dílů pro
Renault.
ArcelorMittal Sagunto je hlavním
dodavatelem oceli pro stávající závody
Renaultu v Evropě a proto byla tato výrobní
jednotka oslovena, aby dodávala většinu
oceli pro potřeby nového výrobního závodu
Renaultu a jeho lokálních dodavatelů.
Přestože ArcelorMittal již dodává ocel
napříč celým Maghrebem, toto byla
největší jednotlivá objednávka z daného
regionu a bylo třeba, aby zákaznický tým
ArcelorMittal FCE pro Renault-Nissan
společně s ArcelorMittal Distribution

Solutions (AMDS) vytvořili nové logistické
trasy do Tangieru pro zajištění dodávek do
nového závodu.
Nejvyšší kvalita
Zaměstnanci oddělení ArcelorMittal
Logistics byli dočasně přemístěni do
výrobního závodu Sagunto, aby vytvořili
potřebnou logistickou infrastrukturu.
Kromě definování dopravních tras musel
tento tým identifikovat personál a místní
marocké dodavatele, kteří by mohli
asistovat při odbavování v přístavu
a poskytovat další nezbytné služby.
Klíčovou prioritou bylo zajištění, aby ocel
přicházela do závodu zákazníka ve stavu
vhodném k okamžitému použití. Logistický
tým v Sagunto byl v neustálém kontaktu se
zákaznickým týmem pro Renault-Nissan,
aby bylo zajištěno, že požadavky zákazníka
na kvalitu budou splněny.
V dubnu 2011 byla logistická infrastruktura
vyzkoušena, když byly zahájeny dodávky

ArcelorMittal v Maghrebu
ArcelorMittal je hlavním dodavatelem do
Maghrebu s objemem přes 250 000 tun
oceli dodané do tohoto regionu v roce 2011.
ArcelorMittal International má pobočku ve
městě Casablanca (Maroko), která má na
starosti Maghreb – tedy Alžírsko,
Mauretánii, Maroko, Tunisko
a Západní Saharu.
ArcelorMittal již dodává ocel řadě různých
průmyslových odvětví v Maghrebu. Tato
ocel se používá na výrobu okrajových
„niche“ produktů, jako jsou plynové láhve a
trubky pro přepravu ropy a plynu. Samotné
Maroko je v současné době největším
trhem společnosti ArcelorMittal pro tenké
za tepla válcované svitky.
Pravidelné dodávky oceli do Maroka jsou
realizovány z výrobních závodů
ArcelorMittal ve Španělsku (Avilés,
Sagunto, Sestao a Lesaka), ve Francii
(Fos-sur-Mer) a Itálii (Piombino). Ocel
může být dodána do města Casablanca
z většiny těchto jednotek během pouhých
čtyř dní.

Avilés

FRANCIE

Sestao
Lesaka

Výrobní závody
FCE, které
exportují do
Maghreb

ŠPANĚLSKO

ITÁLIE

Fos-sur-Mer

Piombino

Sagunto

Tangier

TUNISKO

Casablanca

MAROKO

Maroko je jednou z potenciálních rostoucích
zemí Maghrebu s velkým programem
probíhajících a plánovaných veřejných
staveb. To obsahuje 1 500 km dlouhou
vysokorychlostní železniční síť, která
propojí velká města v této zemi. Práce
začaly v roce 2009 na trati z města
Marrákeš do Tangieru.

ALŽÍRSKO

Poptávka po oceli v Maroku vzrostla v roce
2011 o 5% a očekává se, že v roce 2012
vzroste o více než o 30%. Alžírsko v roce
2011 navýšilo poptávku po oceli o 4%
a očekává se, že toto tempo růstu se více
než zdvojnásobí v roce 2012.

oceli. Zkušební objednávka byla na téměř
1 800 tun svitků, které bylo třeba dopravit
do závodu Melloussa v období dubna až
srpna. V důsledku efektivity a operativnosti
ArcelorMittal Sagunto během těchto
zkoušek Renault navýšil své objednávky
oceli z tohoto závodu.
Sériové dodávky z této výrobní jednotky do
závodu Melloussa začaly v prosinci 2011,
více než šest týdnů před zahájením výroby.
Účelem včasného předzásobení bylo splnění
požadavků Renaultu.
V průběhu roku 2012 ArcelorMittal Sagunto
vyexpeduje do Maroka přibližně 40 000
tun svitků. Čtyřicet procent budou tvořit za
studena válcované svitky, zatímco zbytek
budou tvořit žárově pozinkované svitky.
Závod letos vyrobí 76 000 automobilů a do
roku 2014 by měl tuto výrobu navýšit na
400 000 vozů za rok. ArcelorMittal se již
připravuje na splnění této objednávky, aby
podpořil našeho zákazníka.
■

Lakovna, Renault Tangier

První svitek z ArcelorMittal Sagunto přijíždí
do Renault Tangier.
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Pevnost
a adaptabilnost
Amstrong™ je nový název pro
rozsáhlý sortiment špičkových
pokročilých vysokopevnostních
ocelí společnosti ArcelorMittal
pro průmysl
Stejně jako tyč skokana o tyči, tak i Amstrong™ je tím pevným, vysoce kvalitním
materiálem, který umožňuje našim klientům dosáhnout výše při vytváření
působivých ocelových řešení. Vysokopevnostní a pokročilé vysokopevnostní oceli
Amstrong™ mají skvělé vlastnosti a poskytují značné výhody se skutečnou
přidanou hodnotou pro strojírenské obory.
Značka Amstrong™ byla představena
během evropského subdodavatelského
a strojírenského veletrhu (ESEF), konaného
v holandském Utrechtu v březnu 2012.
Sortiment vysokopevnostních (HSS)
a pokročilých vysokopevnostních ocelí
(AHSS) je k dispozici v termomechanicky
za tepla válcovaných a za studena
tvářitelných jakostech. Optimalizované
mikrolegování a termomechanický proces
válcování vytvářejí oceli s vysokou mezí
kluzu a pevností v tahu společně

Ověřené vlastnosti
Oceli řady Amstrong™ vyráběné společností
ArcelorMittal již prokázaly svou přidanou hodnotu ve
třech projektech našeho výzkumného a vývojového
týmu R&D Industry.

Sklápěcí návěs
Celá nástavba nového sklápěcího návěsu se skládá
z konstrukčních prvků z oceli Amstrong™ 700MC
a Amstrong™ 420MC. Bylo dosaženo 25% snížení
hmotnosti oproti konstrukční oceli použité na stejnou
aplikaci.
Tažné zařízení návěsu bylo nahrazeno ocelí
Amstrong™ 500MC, což vedlo k 35% snížení
hmotnosti a 25% snížení nákladů.
6
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s vynikající tvářitelností, houževnatostí při
nízkých teplotách a odolnosti proti únavě
materiálu.
Vhodné pro laserové řezání
Jakosti řady Amstrong™ jsou skvělou
volbou pro snižování konstrukční tloušťky
a hmotnosti a zároveň pro navýšení
nosnosti, čímž dochází k úsporám nákladů
a zajištění konkurenční výhody. Další
výhodou je jejich povrchová úprava, přesná

ArcelorMittal může poskytnout
plnou podporu od návrhu až
po svařování.

tolerance tloušťky a rovinnosti, možnost
laserového řezání a dávkového pozinkování.
Díky jejich nízké hodnotě uhlíkového
ekvivalentu jsou oceli řady Amstrong™
snadno svařitelné a při svařování je není
třeba předehřívat kvůli odstranění vnitřního
pnutí.

Nová technologie rovnání

Vysokopevnostní a pokročilé
vysokopevnostní oceli Amstrong™ mohou
být použity se značnými výhodami v celé
řadě aplikací:

ArcelorMittal je hlavním dodavatelem vysokopevnostních a pokročilých
vysokopevnostních ocelí pro strojírenské obory. Vynikáme ve vývoji vyspělých
a inovačních ocelí, které nabízejí řadu výrobních možností se skvělými ekonomickými
a ekologickými výhodami.

• Stavba návěsů kamionů a sklápěcích
nákladních aut
• Stavba kontejnerů
• Mobilní jeřáby a stavební jeřáby
• Rypadla a stavební stroje
• Zemědělská technika a zařízení
• Domíchávače a čerpadla betonové směsi
• Nákladní a osobní železniční vozy

Rozšíření rozměrového portfolia svitků z vysokopevnostní a pokročilé
vysokopevnostní oceli Amstrong™ znamenalo také rozšíření rovnací kapacity pro
vysokojakostní plechy.

Společnost ArcelorMittal vyrábí oceli řady
Amstrong™ ve svých různých výrobních
závodech Flat Carbon Europe (FCE).

ArcelorMittal FCE úzce spolupracuje s ArcelorMittal Distribution Solutions (AMDS)
a společně nabízejí krátké dodací lhůty našich ocelí řady Amstrong™. AMDS poskytuje
komplexní řešení potřeb služeb a společného technického návrhu pro strojírenské
obory. Je také jednou z mála společností v oblasti ocelových výrobků, která má
skladem oceli řady Amstrong™ ve standardních velikostech a svitcích připravené
k dělení na míru dle specifikací klienta.

Více informací získáte na adrese:
www.arcelormittal.com/industry/Amstrong

Díky této nejmodernější rovnací technologii mají oceli řady Amstrong™ zaručený
dobrý stupeň rovinnosti a minimálního vnitřního pnutí v plechu před, během a po
zpracování. To jsou důležité faktory pro zajištění konzistentních a bezproblémových
operací laserového řezání a tváření.

■

Kombajn
Žací kapacita tohoto kombajnu byla navýšena díky 35% snížení
hmotnosti pomocí ocelí Amstrong™ 700MC a Amstrong™
420MC. To nám umožnilo zvýšit šířku žací lišty z 8 na 12 řad.

Podvozek návěsu
Nový podvozek návěsu vyvinutý z ocelí Amstrong™ 700MC
a Amstrong™ 420MC vykázal 40% snížení hmotnosti v porovnání
s podvozkem postaveným z konstrukční oceli.
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Elektrizace S-in motion
Pokročilé vysokopevnostní oceli dokazují svou
hodnotu v lehkých řešeních elektrických automobilů
Projekt S-in motion společnosti ArcelorMittal již prokázal, že pokročilé
vysokopevnostní oceli (AHSS) mají obrovský potenciál pro odlehčení surové
karosérie a podvozků konvenčních automobilů se spalovacím motorem. Avšak
elektrické automobily představují zcela nové problémy pro automobilové
konstruktéry. Výzkumné centrum Automotive R&D Centre společnosti
ArcelorMittal v Montataire se snažilo zjistit, jestli by se existující řešení
S-in motion dala použít na novou generaci elektrických automobilů.

Tento projekt použil jako základní
východisko typické vozidlo se spalovacím
motorem segmentu C. Cílem bylo
modifikovat základní vozidlo a vytvořit
elektricky poháněný automobil s použitím
řešení identifikovaných v původní studii
S-in motion. Tento projekt je obzvláště
zajímavý pro výrobce automobilů, kteří
chtějí vytvářet elektrické verze svých
konvenčních automobilů.
Problematika elektrických automobilů
Přestavba automobilu z interního
spalovacího motoru na elektrický pohon
představuje mnoho problémů pro výrobce
automobilů. Musí umístit kompletně jinou
hnací jednotku, která je kvůli hmotnosti
baterie těžší než hnací jednotka

použití AHSS (od 35 do 58%) umožnilo
technikům společnosti ArcelorMittal snížit
hmotnosti surové karoserie o 30 kg (11%) v
porovnání s výchozím automobilem. Úspory
hmotnosti bylo dosaženo, přestože je
potřeba použít další ocel k ochraně baterie
elektrického automobilu konceptu S-in
motion.

Snížení hmotnosti automobilu znamená
také, že se spotřebuje méně oceli. To
přispívá k 5% poklesu materiálových
nákladů v porovnání s výchozím
automobilem (viz graf). Náklady na
zpracování, montáž a amortizaci nářadí jsou
mírně vyšší kvůli použití AHSS. Nicméně
Oceli AHSS použité pro odlehčení vozidel se snížení materiálových nákladů tento nárůst
spalovacím motorem konceptu S-in motion téměř anuluje a surová karoserie
jsou ideálním východiskem. Koncept
elektrického automobilu S-in motion je jen
S-in motion již prokázal, že tyto oceli
o 2% dražší než surová karoserie
mohou vést k úspoře hmotnosti kolem 20% u výchozího automobilu.
v porovnání s typickým vozidlem
segmentu C.
Zachování odolnosti proti nárazu
konvenčních automobilů. Zvýšená
hmotnost má také významný vliv na
chování vozidla při srážce a to je potřeba
eliminovat, ideálně bez navyšování
hmotnosti.

Pro elektrické řešení konceptu S-in motion
byla konstrukce surové karosérie upravena
tak, aby skýtala dostatek místa pro
umístění větší hnací jednotky a vytvoření
požadované ochrany baterie. Rozsáhlé

Významným faktorem pro konstruktérský
tým byla odolnost proti nárazu elektrického
řešení S-in motion. Byla provedena řada
simulací s použitím Euro NCAP a dalších
průmyslových standardů pro ověření
bezpečnosti upravené karoserie.
Jedním z nejkritičtějších testů byl Euro
NCAP test nárazu do bočního sloupku.
V tomto typu nárazu bezpečnost pasažérů
vyžaduje, aby energie byla pohlcena
vozidlem. Aby však byla ochráněna baterie
před roztržením nebo poškozením, není
dovolen žádný průnik do bateriového
tunelu.

Elektrický S-in motion se zobrazením hnací
jednotky
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Konstruktérský tým docílil této rovnováhy
využitím laserově svařovaných přístřihů
vyrobených z oceli Usibor® 1500P
a Ductibor® 500P. Ocel Usibor® se po
lisování za tepla stává tvrdou, zatímco ocel
Ductibor® zůstává tvárná. Kombinace
těchto dvou pokročilých ocelí v přístřizích
umožňuje konstruktérům vozidel způsobit
určité chování a velmi přesně vybalancovat
chování při průniku a při nárazu. Elektrický
koncept S-in motion využívá často tváření
za tepla pro řízení chování vozidla při

S-in motion nominován na
cenu Ethical Corporation
Awards

Náklady na surovou karoserii elektrického S-in motion ve srovnání se surovou
karosérií výchozího automobilu segmentu C

Výchozí segment C

50%

15%

45%

Elektrické S-in motion
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Materiály

19%

40
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Zpracování

32%
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34%

4%

80
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100

120

Amortizace nářadí

Porovnání hmotnosti elektrického automobilu S-in motion a výchozího automobilu
Elektrický automobil Automobil se spalovacím
S-in motion
motorem segmentu C
			

Elektrický versus
výchozí automobil
se spalovacím motorem

Hnací
jednotka

367 kg

220 kg

+147 kg

Surová
karoserie

259 kg

289 kg

-30 kg

nárazu. Ve srovnání s výchozím
automobilem se počet za tepla tvářených
dílů zvýšil ze 4 na 29.
ArcelorMittal opět dokázal, že oceli AHSS
mají pevnost a lehkost potřebnou
k vytvoření automobilů budoucnosti
s ověřenými koncepty, které jsou dnes
k dispozici.
Využití surové karoserie k ochraně
baterie
Baterie je nejdražším dílem elektrického
automobilu. Výrobci musí svá vozidla
konstruovat tak, aby byla baterie při nárazu
kompletně chráněná. Pokud by to
zanedbali, majitelé vozidel by mohli čelit
vyššímu pojistnému za svá vozidla.
Mnozí výrobci používají vyztužený kryt pro
zajištění potřebné ochrany. To však může
vést k nežádoucímu zvýšení hmotnosti
vozidla.

Díky S-in motion je společnost
ArcelorMittal nominována na udělení ceny
Ethical Corporation Awards 2012
v kategorii „Most Innovative Company“.
Projekt S-in motion byl představen všem
hlavním výrobcům automobilů a dokazuje
trvalý zájem společnosti ArcelorMittal
o automobilový sektor spolu s katalogem
ocelí, které je možno použít pro řešení
odlehčení výroby současných vozidel.
Tato nominace je velkou odměnou za
odpovědnou vynikající práci v daném
odvětví od globálních čelních
představitelů udržitelnosti a společenské
odpovědnosti. Vítěz bude vyhlášen
během slavnostního vyhlášení, které se
bude konat v Londýně 25. června 2012.

Koncept elektrického automobilu
S-in motion využívá spodek surové
karoserie pro zajištění potřebné ochrany.
Tunel je zvětšen, aby se do něj vešla baterie
a kryt baterie je přišroubován ke spodní
straně tunelu a pod zadním sedadlem, aby
byl vytvořen ochranný tubus (viz obrázek).
Tato strategie se již úspěšně používá
v elektrických automobilech jako např.
Chevy Volt společnosti General Motors.
V konceptu elektrického automobilu
S-in motion je k vytvoření tunelu použita
za tepla tvářená ocel Usibor® 1500P,
zatímco kryt baterie je vyroben ze
dvoufázové oceli DP1180. Obě jakosti oceli
vykazují vysokou pevnost a umožňují
výrobcům snižovat hmotnost.
Tunelové řešení poskytuje 360° ochranu
baterie v případě srážky. Vysoká pevnost
použitých ocelí také zlepšuje torzní tuhost
surové karoserie.
■

Rozsáhlé použití AHSS (od 35
do 58%) umožnilo technikům
společnosti ArcelorMittal snížit
hmotnosti surové karoserie
o 30 kg (11%) v porovnání
s výchozím automobilem.
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Dokonalejší využití energie
v ocelářství!
Nová iniciativa se zaměřuje na zlepšení procesů
s cílem snížit spotřebu energie a zlepšit ekologické
parametry
Energie představuje přibližně jednu třetinu nákladů na tunu tekuté oceli. S cílem
snížit tuto hodnotu a zlepšit naši ekologickou stopu ArcelorMittal Flat Carbon
Europe (FCE) zahájil projekt Energize, jehož cílem je identifikovat zlepšení nových
a stávajících procesů, které efektivně snižují spotřebu energie a implementovat je
ve všech závodech FCE. Záměrem je v průběhu následujících čtyř let snížit náklady
na energie o 10%.

Projekt Energize se zaměřuje na
optimalizaci a spotřebu energie a na
recyklaci energeticky bohatých plynů
(známých jako spaliny), které vznikají
během procesu výroby oceli. Spaliny
je možné využívat jako zdroj tepla,
k výrobě elektřiny v našich interních
elektrárnách, nebo mohou být
prodávány externím poskytovatelům
energie.
Projekt Energize také určí, kde ve výrobním
řetězci vznikají ztráty energie. Například

koks se po vytlačení z komory baterie
normálně chladí vodou a energie, kterou
obsahuje, se ztrácí jako pára. Pokud se však
použije proces suchého chlazení, je možné
zbytkovou energii získat a použít na výrobu
elektřiny.
Během tohoto projektu bude každý závod
realizovat také svůj vlastní program pro
určení dalších oblastí pro úsporu energie.
Nejlepší postupy, jako jsou případové studie
v tomto článku, budou poskytnuty všem
závodům.

Gent recykluje spaliny
Ve vysoké peci závodu ArcelorMittal Gent (Belgie) jsou železná
ruda a uhlí (ve formě koksu) přeměněny na tekuté surové
železo. Surové železo obsahuje 4,6% uhlíku, což je o hodně více
než 0,4%, která jsou potřebná pro kvalitní tekutou ocel.
Nadbytečný uhlík se spaluje čistým kyslíkem.
Během procesu spalování vzniká velké množství energeticky
bohatých spalin. Dříve byly tyto plyny spalovány na vrcholu
komína. Avšak od července 2011 ArcelorMittal Gent odklání
spaliny do zásobníku s objemem 90 000 m3.
Přibližně polovina ušetřeného plynu se využije v závodě,
zatímco zbytek putuje do místního generátoru elektřiny.
V ArcelorMittal Gent odhadují, že celková spotřeba energie
závodu se tak sníží o 3% a ekvivalentní emise CO2 o 170 000
tun/rok. Opětovné využití spalin v závodě vedlo ke snížení
spotřeby energie o 0,7 gigajoulů (GJ) na tunu oceli. Náklady
na vybudování tohoto systému byly jen o něco vyšší než
38 milionů € a ArcelorMittal odhaduje, že se tato investice vrátí
během dvou let.
10
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Snížení spotřeby energie snižuje jak výrobní
náklady, tak ekvivalentní emise CO2. Čtyři
případové studie uvedené v tomto článku
snížily ekvivalentní emise CO2 o více než
500 000 tun/rok. To je stejné, jako by ze
silnic na rok zmizelo téměř 180 000 středně
velkých aut. Pozitivní vlivy těchto nejlepších
postupů se znásobí, protože budou sdíleny
napříč našimi výrobními závody.

Bremen recykluje konvertorový plyn
Výrobní závod ArcelorMittal Bremen (Německo) implementoval
projekt na obnovu energie, snížení emisí prachu a oxidů dusíku
(NOx) v hodnotě 41 milionů €. V rámci tohoto projektu bylo
postaveno zařízení na recyklaci konvertorového plynu a systém
odprášení konvertoru.
Zařízení na recyklaci konvertorového plynu umožní výrobnímu
závodu v Bremen snížit ekvivalentní emise CO2 až o 270 000 tun
za rok. Přibližně 80% recyklovaného plynu bude použito
v krokových pecích válcovny teplého pásu namísto zemního plynu.
Zbytek recyklovaného plynu bude použit v elektrárně závodu na
výrobu elektřiny.
Během rekonstrukce a implementace nového systému byly hořáky
krokových pecí upraveny a emise NOx byly sníženy o více než 25%.
A to je kromě snížení emisí prachu a recyklace energeticky
bohatých spalin třetí ekologický efekt tohoto projektu.

Avilés navyšuje obsah šrotu
Pro umožnění navýšení obsahu šrotu v procesu výroby oceli
ArcelorMittal Avilés (Španělsko) rekonstruuje svoje šrotové
hospodářství. Úpravy se provádějí na šrotišti, nakládacích jeřábech,
přepravních vagonech, sázecích bednách a na systému řízení
šrotu.
Tyto úpravy zajistí, že do každé vsázky konvertoru bude možné
přidat 10 až 15 tun recyklované oceli. To umožní, aby byl
recyklovaný obsah konvertoru navýšen maximálně na 80 tun,
nebo téměř na 30% vsázky. Roční úspory ekvivalentních emisí CO2
jsou odhadovány přibližně na 59 000 tun.

Eisenhüttenstadt zlepšuje teplou vsázku
V ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (Německo), byl dokončen
projekt s cílem zlepšení logistiky dopravy bram mezi výstupem
z kontilití a válcovnou teplého pásu. K lince jsou nyní připojeny
zdokonalené přístroje pro detekci polohy bram. Společně s novým
softwarem tento systém zajišťuje, že čerstvé bramy zůstanou co
možná nejteplejší. To snižuje potřebu ohřevu na válcovně teplého
pásu.
Cílem je předat alespoň 25% všech bram při teplotě vyšší než
800°C, a dalších 15% při teplotě nad 400°C. Celková úspora
energie je odhadována na 160 terajoulů/rok a ekvivalentní emise
CO2 budou sníženy o 8 800 tun/rok.

Update l Zákaznický časopis l Květen 2012

11

ArcelorMittal
Orbit
Ikona pro Londýn 2012
a pro obnovu východního
Londýna
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Jednou za čtyři roky upoutají olympijské hry pozornost celého světa. Tento rok se
blýskne Londýn a ArcelorMittal bude u toho díky konstrukci ArcelorMittal Orbit,
což je impozantní socha s vyhlídkovou plošinou, která se stane integrální součástí
olympijského parku. Při své výšce 114,5 metrů poskytne ArcelorMittal Orbit
bezkonkurenční výhled na olympijský areál a stane se jednou z hlavních atrakcí
pro návštěvníky Londýna po skončení olympijských her.

ArcelorMittal Orbit je také příležitostí pro
společnost ArcelorMittal předvést pevnost
a univerzálnost oceli. Díky zapojení našich
závodů po celém světě, díky ArcelorMittal
Projects a s přispěním dodavatelů ve Francii,
Nizozemí a ve Spojeném království tato
socha slouží také jako skvělý příklad rozsáhlé
logistické sítě a dodavatelského řetězce
společnosti ArcelorMittal.
Vysoký obsah recyklovaného materiálu
Tento dodavatelský řetězec se stal kriticky
důležitým hned na začátku projektu.
Normálně výrobce trub Condesa odebírá
ocel na tyto aplikace z ArcelorMittal

Bremen. Když však v polovině srpna 2011
přišla od zhotovitele objednávka na trubky,
bylo v ní uvedeno, že musí obsahovat
alespoň 50% recyklované oceli. Přestože
veškerá ocel obsahuje významný podíl
recyklovaného materiálu, v našem závodě
v Bremen nebylo možno dosáhnout 50%.
Jelikož dodávka prvních svitků byla požadována na 23. září, oddělení ArcelorMittal
Projects se rozhodlo oslovit náš závod
Sestao, který provozuje elektrické obloukové pece (EOP). EOP jsou tím nejefektivnějším způsobem pro přeměnu šrotu na
tekutou ocel. Avšak závod Sestao nikdy
předtím nevyráběl požadovanou jakost oceli

(S355J2H) s vlastnostmi, které byly specifikovány pro ArcelorMittal Orbit.
Modernizace v závodě Sestao
Zařízení závodu ArcelorMittal Sestao bylo
zmodernizováno tak, aby mohlo vyrobit ocel
s charakteristikou houževnatosti a elongace
požadovanou pro sochu. Do procesu byly
zavedeny nové parametry pro řízení teploty
válcování a chlazení, aby bylo zajištěno, že
ocel bude mít menší velikost zrna. Malá
velikost zrna zajistí, že je zachována pevnost
oceli bez vlivu na její houževnatost při
tloušťce do 12 mm.
>>
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Ocelové trubky použité v ArcelorMittal Orbit
obsahují 60% recyklované oceli.

ArcelorMittal Orbit tvoří přibližně 2 000 tun
oceli.

První svitky během dvou týdnů

O ArcelorMittal Orbit

Během dvou týdnů od převzetí objednávky
v závodě Sestao byly první svitky na cestě.
Celkem Sestao vyrobilo přes 500 tun oceli
pro ArcelorMittal Orbit. Obsah
recyklovaného materiálu byl 60%; o hodně
víc než 50%, které požadoval londýnský
organizační výbor olympijských her
(LOCOG).

Námět na sochu s vyhlídkovou plošinou,
která by připomínala Olympijské
a paralympijské hry 2012 v Londýně, přišel
od londýnského starosty Borise Johnsona
a na tento významný projekt byla vyhlášena
soutěž návrhů. Johnson zajistil podporu
společnosti ArcelorMittal během
náhodného setkání s prezidentem
a generálním ředitelem společnosti,
Lakshmi Mittalem, na Světovém
ekonomickém fóru 2009.

Závod Condesa na výrobu přesných trubek
ve Francii zformoval ocel do svařovaných
trubek, které byly následně odeslány do
Watson Steel ve Spojeném království.
Watson navrhnul spoje konstrukce
ArcelorMittal Orbit, zhotovil jednotlivé části
a poté sestavil sochu na místě. Společnost,
která pracovala také na olympijském
stadionu, byla vybrána díky své zkušenosti
s výrobou přesných ocelových konstrukcí.
Ocel použitá v ArcelorMittal Orbit váží tolik jako
1 136 černých londýnských taxíků.

Dokončená socha ArcelorMittal Orbit byla
odhalena začátkem května 2012 dva měsíce
před zahájením her. Vytváří výrazný
orientační bod areálu olympijského parku
a určitě se bude líbit návštěvníkům jak
během her, tak po mnoho dalších dekád.

Vítězný návrh, jehož autory jsou Anish
Kapoor a Cecil Balmond, byl odhalen
v březnu 2010. Socha s vyhlídkovou
plošinou ArcelorMittal Orbit je umístěna
mezi olympijským stadionem
a aquacentrem v jižní části olympijského
parku.
Se svou výškou 114,5 m bude ArcelorMittal
Orbit viditelná z každé části parku
a poskytne senzační výhled na celý areál.
Je to největší veřejný umělecký předmět
v Británii.

ArcelorMittal Orbit obsahuje dvě vnitřní
vyhlídkové plošiny na dvou patrech
a pavilon pro návštěvníky v přízemí.
Přestože velká část sochy ArcelorMittal
Na horním patře bude venkovní ochoz
Orbit je vyrobena z oceli jakosti S355J2H,
a dvě zrcadlové sochy vytvořené panem
ArcelorMittal na tento projekt dodal mnoho Kapoorem.
dalších ocelí. Ocelové plechy, tyče, nosníky,
tlustý a tenký drát – tyto materiály byly
Přístup na vyhlídkovou plošinu je možný
použity na stavbu základů a dalších částí
jedním ze dvou výtahů. Ačkoliv návštěvníci
konstrukce.
mohou použít výtah i na cestu dolů,
doufáme, že se rozhodnou využít spirálové
Vnitřní jádro konstrukce tvoří panely
schodiště, které se vine skrze sochu.
z patinující oceli Indaten® a tyto panely byly ArcelorMittal Orbit bude moci navštívit až
vyrobeny v Industeel v Belgii. Tloušťka je
700 lidí za hodinu.
v rozsahu 10 až 20 mm.
Na stavbu sochy bylo použito přibližně
2 000 tun oceli, což odpovídá váze
1 136 černých londýnských taxíků.
Nejen trubky

Výška ArcelorMittal Orbit je 114,5 m.

Dar společnosti ArcelorMittal pro
londýnskou olympiádu a pro obyvatele
Londýna v podobě ArcelorMittal Orbit vedl
k tomu, že společnost byla jmenována
partnerem pro Londým 2012 úrovně 2.
ArcelorMittal je také oficiálním
přispěvatelem oceli pro olympijské hry.
Více informací získáte na adrese:
www.arcelormittalorbit.com
■
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Pevné a přesto ohebné
Oceli k cementování kombinují vnější pevnost
s ohebným jádrem
Přestože jsou okrajovým „niche“ produktem, oceli k cementovaní, resp.
cementační oceli jsou klíčově důležité pro aplikace, které vyžadují pevný vnějšek
a tvárné jádro, které dokáže absorbovat energii. Páky pro nastavení sedadla ve
vozidlech jsou typickým příkladem použití.

Co je cementování?
Cementační oceli jsou dodávány
zákazníkům společnosti ArcelorMittal,
kteří se zabývají následným válcováním,
kde jsou zpracovány na požadovanou
tloušťku. Ocel je poté lisována do
požadovaných tvarů.
Vylisované díly se umístí do řízeného
prostředí, které je bohaté na uhlík a poté
se zahřejí, takže uhlík penetruje vnější
povrch oceli. Čím déle se ocel ponechá
v tomto prostředí, tím hlouběji uhlík
pronikne do oceli. Jakmile je ukládání
uhlíku dokončeno, daný díl je popouštěn
(tepelně zpracován), aby se vytvořil
gradient tvrdosti od povrchu k jádru
oceli. Výsledkem je extrémně pevný
vnější povrch a tvárné jádro.

Cementační oceli jsou klíčově důležité pro aplikace, které vyžadují pevný vnějšek a tvárné jádro, které
dokáže absorbovat energii jako např. páky pro nastavení automobilových sedadel.

Zformování nastavovací páky z cementační
oceli jí umožní absorbovat rázové namáhání
v případě nárazu bez porušení. Avšak pevný
vnějšek zajistí, že nastavovací páka dokáže
odolávat otěru, ke kterému dochází
neustálým užíváním.

Sortiment cementačních ocelí společnosti
ArcelorMittal byl nedávno rozšířen o novou
jakost – 16MnCr5. Tato jakost byla vyvinuta
jako odpověď na reakci zákazníka a má
velmi nízký obsah uhlíku –
mezi 0,14 a 0,17%.

Cementační oceli společnosti ArcelorMittal
mají vynikající vnitřní čistotu a mohou být
tedy válcovány na velmi malou tloušťku.
Přesto však ArcelorMittal může dodávat
cementační oceli na speciální aplikace
s ještě vyšší úrovní vnitřní čistoty.
■

Rozměry cementačních ocelí společnosti ArcelorMittal
C10E EN 10084:2008,		
C12E AM FCE,
C18SIKILLED AM FCE
C15E EN 10084:2008
C22E EN 10083-2

Tloušťka (mm)

Min.
šířka
(mm)

1,70 ≤ tl < 2,00

900

16MnCr5
EN 10084:2008,
16MnCr5 AM FCE

Max.
šířka
(mm)

Min.
šířka
(mm)

Max.
šířka
(mm)

Min.
šířka
(mm)

1200

-

-

-

Max.
šířka
(mm)
-

2,00 ≤ tl < 2,25		

1600				

1200

2,25 ≤ tl < 2,50		

1650				

1400

2,50 ≤ tl < 2,75

1700

1450

800
2,75 ≤ tl < 3,00		

800
1525
800
1750				

3,00 ≤ tl < 8,00		

				
1790
8,00 ≤ tl < 11,00						
11,00 ≤ tl < 13,00

1500
1700

Více informací?
Více informací o našich cementačních
ocelích získáte v našem centru
produktových dokumentů na adrese:
www.arcelormittal.com/industry

Ohledně dostupnosti kontaktujte ArcelorMittal
Update l Zákaznický časopis l Květen 2012
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Aluzinc

®

Unikátní metalický povlak spojující atraktivní
estetiku s ověřenou trvanlivostí!
Farmaceutický závod v Besançon (Francie) –
fasáda Aluzinc® – Architekt: Brigitte Métra &
Associates (Foto: Julien Cescon)

Téměř třicet let výrobních zkušeností, neustálé sledování ve zkušebních
laboratořích, pokračující zlepšování a pravidelné kontroly provedených instalací
zajišťují, že Aluzinc® je unikátní povlak pro stavební průmysl, který se používá
hlavně na střechách a fasádách. Nedávno byly uvedeny dvě speciální série, aby se
ještě více upevnila reputace tohoto produktu v celé Evropě.

Přirozený metalický vzhled povlaku
Aluzinc® dodává tomuto materiálu vysoce
atraktivní a dlouho trvající estetickou
přitažlivost. Tato unikátní kombinace hliníku
a zinku nabízí vynikající odolnost vůči korozi
dokonce i v tom nejnepříznivějším
venkovním prostředí.

z nejtrvanlivějších metalických řešení
zaměřených na design.
Reflexní, ohnivzdorný a flexibilní

Estetická přitažlivost a trvanlivost nejsou
jedinými výhodami povlaku Aluzinc®. Tento
povlak nabízí také vynikající tepelnou
Esteticky přitažlivý a výjimečně
a světelnou odrazivost společně s dobrou
trvanlivý
ohnivzdorností. A navíc Aluzinc® vykazuje
značnou flexibilitu během zpracování
(ohýbání, profilování nebo hluboké tažení)
Máme takovou důvěru ve schopnost
a umožňuje architektům a dodavatelům
povlaku Aluzinc® odolávat korozi, že na
vytvářet unikátní tvary pro své projekty.
povlak AZ185 poskytujeme 25 let záruku
A nakonec, Aluzinc® je dodáván s pasivací
proti prorezivění! Kombinovaný efekt
bez obsahu chromu a splňuje tak ty
zinku a hliníku zajišťuje, že Aluzinc® si
nejpřísnější ekologické požadavky, jak
vede lépe, než ocelové plechy chráněné
pouze čistým zinkem nebo hliníkem. Tato současné, tak budoucí. ArcelorMittal Flat
Carbon Europe (FCE) je v současné době
výjimečná záruka je další kapitolou
jedním z mála výrobců na evropském trhu,
úspěšného příběhu povlaku Aluzinc®,
který je v současnosti považován za jedno kteří nabízejí tuto škálu výhod.
16
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Aluzinc® si uchovává svůj přirozený jas
a lesk celé roky.

Dvě speciální řady Aluzinc®
pro lepší uspokojení potřeb
zákazníků
Aluzinc® Florelis: unikátní ocel pro
všechny vaše kreativní potřeby ve
stavebnictví
Prestižní architektura vyžaduje prestižní
ocel. Aluzinc® Florelis není jen tak ledajaká
ocel: nabízí estetické přínosy, které budově
zaručeně dodají prestižní vzhled. Jako
součást své estetické řady ArcelorMittal
FCE nabízí nezaměnitelný povrch speciálně
vytvořený pro moderní a současné fasády.
Aluzinc® Florelis dodává kreativní dotek
a unikátní budovu promění na
pozoruhodnou. Se svými 1 000 až 1 800
flitrů na dm2 může Aluzinc® Florelis zaručit

Rozsáhlý
fotovoltaický střešní
systém (Itálie) –
Italpannelli

střešní krytiny a okapové systémy a spojuje
extrémní tvářitelnost oceli s vynikající
odolností vůči korozi povlaku Aluzinc®.
Výsledky jsou úchvatné. Aluzinc® HFX
představuje nový standard střešních
systémů a je přirozenou náhradou pro čistě
zinkové povlaky. Například v posledních
letech se řada HFX stala standardem pro
falcované střechy napříč Skandinávií.
Extrémní tvářitelnost produktu znamená,
že velkou část pokrývačských projektů je
možno dokončit ručně přímo na stavbě.
Falcovaná střecha na
pobřeží Švédska
– Lindab Buildings

Rozmanité použití oceli
Aluzinc® na stavebních
projektech
Terminál Airbusu v Toulouse (Francie) – Architekt: Jacques Ferrier
(Foto: Luc Boegly)

jednotný vizuální efekt s elegantním
a lesklým vzhledem. Řada Florelis se běžně
používá na „výstavní“ fasády a má vynikající
reputaci mezi mnoha evropskými
architekty. Jemný, čistý vzhled produktu
a jeho mimořádný přirozený jas představují
významné výhody, které architektům
umožňují neustále posouvat hranice.

Aluzinc® HFX: extrémní tvářitelnost
a výjimečná trvanlivost
Velice dobrá tvářitelnost a vynikající
odolnosti vůči korozi jsou jen některé
z dalších výhod, které nabízí Aluzinc® HFX
(High Formability eXtended). Řada HFX je
primárně navržená pro použití na falcované

„Výstavní“ fasády, tradiční nebo
perforované, střechy všech možných
druhů, stínění proti slunci, vnitřní použití,
fotovoltaické instalace… Možností použití
oceli Aluzinc® je ve stavebnictví víc než
dost a mnohé z nich jsou hrdě spojeny
s mezinárodně uznávanými architekty nebo
projekty. Některé z posledních projektů,
které přispívají k šíření reputace tohoto
produktu v Evropě a po celém světě zde
uvádíme.
■

Parkoviště Metro v Toulouse (Francie) – Architekt: Pierre Azéma

Více informací?
Více informací o značce Aluzinc® a o jejím
použití naleznete na internetových
stránkách ArcelorMittal FCE na adrese:
www.arcelormittal.com/industry
Update l Zákaznický časopis l Květen 2012
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ArcelorMittal vytváří přidanou
hodnotu pro výrobce
domácích spotřebičů
Náš koncept společného návrhu pomáhá výrobcům
identifikovat a testovat ty správné inovativní oceli
pro úsporu hmotnosti a nákladů
Po výrobcích domácích spotřebičů je požadováno, aby dodávali kvalitní výrobky
za nejnižší možné ceny na trhu, který je znám velmi vysokou konkurencí. Výrobci,
kteří nejsou schopni vyrábět ekonomické a inovativní výrobky, které reagují na
poptávku zákazníků, pravděpodobně přijdou o svou konkurenční výhodu. Ale
zákazníci společnosti ArcelorMittal zabývající se výrobou domácích spotřebičů
tuto výhodu mají: je to přístup k těm nejpokročilejším ocelím na trhu
a bezkonkurenční podpora ve všech fázích výrobního procesu – od návrhu
koncepce až po plnou průmyslovou výrobu.

Výrobci domácích spotřebičů tradičně
používají tažné oceli kvůli jejich tvářitelnosti
nebo konstrukční oceli tam, kde je
požadována pevnost. Ale chytří výrobci
domácích spotřebičů nyní používají
pokročilé vysokopevnostní oceli (AHSS),
které nabídnou jak nižší hmotnost, tak vyšší
pevnost. Protože pro výrobu každého dílu
je potřeba méně oceli, výsledné náklady
a úspora hmotnosti mohou být výrazné.
Správná ocel pro správný díl
Naše AHSS oceli jsou ideální pro díly, které
jsou vystaveny silnému rázovému zatížení
během přepravy nebo vysokému
opotřebení. Tyto oceli mají skvělé tahové
vlastnosti, což je předurčuje ke
komplexnímu hlubokému tažení. Poskytují
také vynikající odolnost vůči otlakům
a pevnost je zachována nebo zlepšena
dokonce i při snížené tloušťce oceli.
Spolupráce společnosti ArcelorMittal na
společném návrhu začíná již v konstrukční
fázi života výrobku. Technici společnosti
ArcelorMittal mohou výrobcům pomoci
identifikovat správnou ocel pro správný díl.
Stejní technici se podílejí také na výzkumu
nových jakostí oceli a mohou poradit, jestli
by některá z našich aktuálně vyvíjených
ocelí mohla být vhodnější, než stávající
řešení.
18
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Standardní průmyslové simulace
Je možné provést také celou řadu simulací,
aby bylo zajištěno, že zvolené materiály
splňují výrobcem požadované parametry.
Tyto simulace obsahují experimentální
analýzu napětí po hlubokém tažení

a simulace lisování metodou konečných
prvků.
Technici společnosti ArcelorMittal mohou
provést také simulace metodou
konečných prvků pro určení únavy
materiálu v průběhu životnosti spotřebiče.

Stylové, pevné, praktické a ekonomické

Další jiskra pro bílé zboží

ArcelorMittal a studenti z International
School of Design (ISD) ve Valenciennes
(Francie) spolupracovali na projektu
návrhu nové revoluční pračky. Tento
návrh integroval řadu inovativních řešení
a poukázal na odborné zkušenosti
společnosti ArcelorMittal v oblasti
společného návrhu. Prototyp překonal
všechna čtyři očekávání návrhu: styl,
pevnost, praktičnost a náklady.

Sortiment ocelí společnosti ArcelorMittal
pro domácí spotřebiče obsahuje také
estetická řešení, která mohou oddělit
daný výrobek od konkurence. Naše ocel
Aluzinc® nabízí vynikající odolnost vůči
korozi a ohromující třpytivý vzhled díky
povlaku tvořenému hliníkem a zinkem.
Ocel Aluzinc® odolává korozi tak dobře, že
je jí možné použít na bubny sušiček.
Náš nový metalický povlak Magnelis® má
vynikající odolnost vůči korozi. S obsahem
3,5% hliníku a 3% hořčíku se Magnelis® již
nyní používá jako náhrada silného
zinkového pokovování a dávkového
pozinkování.

Další podrobná technická studie
zaměřující se na pokročilé
vysokopevnostní oceli (AHSS) ukázala, že
tyto oceli zlepšují únavovou životnost
a umožňují výrobcům domácích
spotřebičů snížit tloušťku až o 25%.
Výrobci, kteří přejdou na AHSS, mohou
ušetřit přes 17% na samotných
materiálových nákladech.

To je obzvláště užitečné pro zkoušení
vlastností často používaných dílů
spotřebiče.
Průzkumy ukázaly, že hlučnost spotřebiče
je také důležitým faktorem pro zákazníky.
Vibro-akustické testovací zařízení
společnosti ArcelorMittal umožňuje
výrobcům optimalizovat konstrukci
spotřebiče za účelem snížení hlučnosti.
Například optimalizace topografie reliéfu
bočního panelu pračky může výrazně snížit
hladinu hluku během užívání.

Řady xcellook® a Estetic® Ambient®
Platinium společnosti ArcelorMittal se
vyrábějí kombinací speciální technologie
kartáčování s estetickým ochranným
organickým povlakem. Výsledkem je
povrch, který vypadá jako nerezová ocel.
Odborné zkušenosti a oceli, které vám
dávají výhodu
Díky portfoliu pokročilých vysokopevnostních ocelí (AHSS) a díky odborným zkušenostem našich techniků s konstrukcí
a zkoušením výrobků, mohou výrobci
domácích spotřebičů vytvářet dostupné,
trvanlivé a estetické spotřebiče pro
moderní život. Kontaktujte nás a získejte
více informací o tom, jak můžeme vašim
výrobkům zajistit náskok před konkurencí.

Xcellook® (na obrázku vlevo) a Estetic® Ambient® Platinium (na obrázku dole) mají atraktivní
povrchovou úpravu, která připomíná nerezovou ocel. Oba produkty jsou ideální pro použití všude tam,
kde vzhled hraje klíčovou úlohu. Kromě odolnosti proti otiskům prstů a snadného čištění poskytuje
povrchová úprava těchto produktů dobrou odolnost proti poškrábání a ušpinění.

V případě řady xceldesign® je povrch
vytvořen s použitím technologie známé
jako matování elektronovým paprskem
(Electron Beam Texturing (EBT)). Během
EBT procesu jsou do povrchu válců
používaných k finální úpravě oceli
vytaveny malé jamky. Do válců je možno
vyleptat opakující se vzory.

■

Simulace pádové zkoušky pračky metodou
konečných prvků znázorňující napětí v některých
kritických dílech
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Držíme loděnice nad vodou
Teď, když loďařský průmysl prochází těžkým obdobím,
ArcelorMittal reaguje na míru šitým přístupem jak
v oblasti služeb, tak v oblasti nových výrobků
Ekonomická krize několika posledních let měla výrazný dopad na loďařský
průmysl po celém světě. Objednávky nových lodí kulminovaly v roce 2008 a od té
doby poptávka výrazně klesá. Jelikož se obnovení plné poptávky neočekává dříve
než v roce 2015, loďaři zkoumají nové trhy a nové způsoby činnosti, aby přežili.
ArcelorMittal jako přední dodavatel pro loďařský průmysl zlepšuje svou nabídku
oceli pro tento sektor a provádí logistické změny za účelem lepší podpory loděnic
po celém světě.
Během 20 let mezi roky 1975 a 1995 se
objem námořní dopravy zdvojnásobil.
Bezprecedentní poptávka vedla opět
k dalšímu zdvojnásobení v průběhu 13 let až
do roku 2008. Pro loďaře znamenalo období
boomu plné zakázkové vytížení
a slibné vyhlídky do budoucna.
Rušno na okrajových trzích
Tato budoucnost se do značné míry
rozplynula, když v roce 2008 udeřila
ekonomická krize. Existující zakázky byly
rušeny a požadavků na nová plavidla bylo
jako šafránu. Pro evropské loděnice byla
krize obzvláště nesnadná. Konkurence
levnějších lokalit v Asii již tak způsobila, že
20
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se většina světového loďařství přesunula do
zemí jako je Jižní Korea, Čína a Japonsko.
Současný propad ekonomiky tento trend
ještě urychlil.
Aby tento propad kompenzovaly, mnohé
evropské loděnice přesměrovaly své
aktivity na okrajové trhy, jako jsou arktické
aplikace a aplikace pro podmořské ponory.
Evropa je také největším výrobcem
výletních lodí, kdy tato činnost představuje
95% světové výroby. Navzdory nedávným
velmi vážným nehodám zůstává poptávka
v tomto sektoru loďařského průmyslu stále
silná. Na stavbu těchto a mnoha jiných typů
plavidel se používají ocelové plechy
společnosti ArcelorMittal.

Neustále sledujeme trh, adekvátně upravujeme nabídku
a dotváříme náš přístup přesně na míru dle konkrétních potřeb
jednotlivých loděnic.

Nové oceli pro nové výzvy
Stejně jako upravujeme naši nabídku pro
loděnice, společnost ArcelorMittal vyvíjí
také nové oceli, aby pomohla loďařům
udržet konkurenceschopnost. Trh
požaduje tenčí oceli a ArcelorMittal drží
tempo. Mnohé z našich ocelových
plechů je možno dodat v tloušťkách mezi
5 a 8 mm.
Naše lodní ocelové plechy jsou také
pevnější. Například pevnost jakostí EH-36
a EH-40 (zavedených v roce 2011) je přes
350 megapascalů (MPa), dokonce
i při nízkých teplotách. To umožňuje jejich
použití na mnohá arktická a podmořská
plavidla.
Naše plechy jsou nyní k dispozici také ve
větších velikostech a tím dochází ke
snížení času a nákladů na svařování plechů
dohromady. Šířky mohou dosahovat až
čtyřech metrů a délky 15 metrů. Plechy
mohou být dodávány v celé řadě
povrchových úprav, včetně stavu po
válcování, otryskané nebo otryskané
a natřené.

Jako přední dodavatel oceli pro loďařský
průmysl ArcelorMittal zůstává nablízku
našim zákazníkům v těchto těžkých
dobách. Neustále sledujeme trh, adekvátně
upravujeme nabídku a zaměřujeme náš
přístup přesně na míru dle konkrétních
potřeb jednotlivých loděnic.
Zkracování dodacích lhůt
Společnost ArcelorMittal také upravila svou
úroveň služeb. Například financování stavby
lodi je problém pro mnohé loděnice. Pro
zmírnění tohoto problému jsme schopni
dodat ocel pro danou loď v menších
dávkách, aby se snížila potřeba skladování
a aby se platby mohly rozložit. Pokud
nějaký projekt potřebuje 3 000 tun oceli na
jednu loď, je možné provést dodávky
v několika dávkách a snížit tak dopad na
cash flow loděnice. Plechy mohou být také
tříděné a dodávané po dávkách, čímž
dochází k výraznému zlepšení logistiky
zákazníků a zvýšení jejich produktivity.
Konkurence a finanční krize vedly také
k tomu, že loděnice jsou nyní efektivnější
při stavbě lodí. Jestliže v minulosti byla
požadovaná dodací lhůta dva až tři roky,
mnozí loďaři teď nabízejí poloviční dobu.
ArcelorMittal zareagoval také zkrácením
své dodací lhůty za účelem zvýšení
konkurenceschopnosti našich zákazníků.
Jelikož se teď s ocelí obchoduje jako
s globální komoditou, změny není možné
negovat úplně. Nicméně ArcelorMittal se
snaží snížit negativní dopad těchto
odchylek na celkovou podnikatelskou
činnost loďařů.

Ten pocit potápění
Jelikož je objednávek na nové lodě
nedostatek, mnohé loděnice hledají
obživu na nových trzích. A kupodivu
některé z výrobků, které dnes loďaři
vytvářejí, jsou konstruovány proto, aby
byly potopeny a ne, aby pluly.
Jedním z těchto nových okrajových trhů
jsou základy příbřežních větrných
elektráren. V daném odvětví jsou známy
jako příhradové konstrukce a tyto
základy jsou vyráběny ze stejných plechů,
které se používají ke stavbě lodí. Plechy
se zformují do trubek, které jsou potom
svařeny dohromady a vytvoří příhradovou konstrukci.
Tyto příhradové konstrukce mohou vážit
až 500 tun a mohou být přes 50 metrů
vysoké. Umožňují situovat větrné farmy
do hluboké vody (přes 40 metrů)
a nesou extrémně velké větrné turbíny.
Příhradové konstrukce se zhotoví ještě
na souši a poté se dopraví na místo
větrné farmy na vlečných člunech
a potopí se na dno. Jako všechny ocelové
produkty, tak i příhradové konstrukce
mohou být na konci životnosti demontovány a recyklovány.

Kroky, které jsme podnikli, abychom
pomohli loďařům přestát těžké časy, jsou
důkazem oddanosti společnosti
ArcelorMittal tomuto důležitému odvětví.
V průběhu následujících let budeme
pokračovat ve vývoji sortimentu lodních
ocelí a inovovaných služeb na podporu
loděnic.
■
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Easyfilm Ready-to-Paint
®

Dodává povrchu oceli válcované
za studena dokonalé vlastnosti

„Požadavek na řešení Easyfilm® pro
materiály válcované za studena vzešel
hlavně od výrobců kovového nábytku,
výrobců ocelových bubnů a domácích
spotřebičů,“ říká David López Granados,
výzkumný pracovník zabývající se povlaky
a povrchovou úpravou v ArcelorMittal
Global R&D Gent. „Až doposud jsme těmto
zákazníkům dodávali olejované svitky, které
je třeba před nátěrem odmastit, fosfátovat
a pasivovat. Každý z těchto přípravných
procesů má své ekonomické a ekologické
nevýhody. Tyto procesy již nejsou potřebné,
pokud zákazníci přejdou na Easyfilm®
Ready-to-Paint.“
Velmi příjemné překvapení
Výhody Easyfilm® Ready-to-Paint jsou
impozantní. Nejenže nový tenký organický
povlak zaručuje možnost přímého
provedení nátěru, ale přispívá také k čistotě
povrchu a poskytuje dočasnou ochranu
proti korozi během přepravy, skladování
a výroby. Easyfilm® Ready-to-Paint je
kompatibilní s operacemi jako je řezání,
podélné dělení, ohýbání, profilování, lehké
lisování, svařování a tepání.

Easyfilm® je známý název pro mnohé zákazníky ArcelorMittal Flat Carbon
Europe (FCE). Tento tenký organický nátěrový materiál byl vyvinut před deseti
lety a je hojně využíván na žárově pozinkovaných ocelových podkladech.
Easyfilm® ocelový povrch nejen chrání během dopravy a manipulace, ale také
eliminuje potřebu veškerého přípravného odmašťování před nanášením
práškového povlaku nebo mokrého nátěru. Zákazníci začali brzo požadovat
podobný produkt pro oceli válcované za studena. Dnes byl tento požadavek
splněn uvedením Easyfilm® Ready-to-Paint pro oceli válcované za studena.
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„Je toho ale více,“ vysvětluje Product
Development Manager, Philippe Gousselot.
„Co se týče kvality povrchu a trvanlivosti
natřených částí, má nový nátěrový materiál
podobné vlastnosti jako trikationtový
fosfátovaný materiál ZE 25/25 a jasně
předčí Fe-fosfátovanou ocel válcovanou za
studena. To pro nás bylo velice příjemným
překvapením.“ S ohledem na skutečnost, že
Easyfilm® Ready-to-Paint je také levnější,
než galvanicky pozinkovaný materiál,
ArcelorMittal očekává, že mnoho výrobců

Easyfilm® Ready-toPaint je možné použít na
celou řadu aplikací, jako
jsou sudy, kovový
nábytek a výtahy.

přejde na tento nový materiál. Je to velmi
zajímavé řešení hlavně pro výrobce topných
systémů, ventilačních a klimatizačních
systémů, domácích spotřebičů, kovového
nábytku a mobilních příček.
„Zákazníci neustále hledají možnosti, jak
snížit náklady bez negativního vlivu na
kvalitu,“ říká Claudia Liedl, Product
Marketing Manager. „Takže trh pro
Easyfilm® Ready-to-Paint tady určitě je.“
Během několika posledních měsíců jsme

Čistý a ekologický!
• Možnost přímého provedení nátěru
bez odmašťování, fosfátování nebo jiné
úpravy povrchu.
• Suchý proces:
- Čistý provoz
- Povrchová čistota
• Dočasná ochrana proti korozi:
- Ekvivalent lehce olejovaných ocelí
válcovaných za studena
- Ochrana během přepravy,
skladování a výroby
• Kompatibilní s výrobními a montážními
metodami jako je řezání, podélné
dělení, ohýbání, profilování, lehké
lisování, bodové a švové svařování
a tepání.
• Kompatibilní s nátěrovými metodami
včetně:
- Práškových povlaků
- Kataforézy

provedli různé testy s některými z našich
zákazníků. „Nový materiál jsme použili na
výrobu kovového nábytku,
elektrotechnických skříní, plášťů kotlů,
sporáků, ledniček a ovládacích panelů pro
pečící trouby,“ vysvětluje Liedl. „Ve všech
případech vedlo použití Easyfilm® Readyto-Paint ke skvělým výsledkům a umožnilo
snížení nákladů.“
Budoucí alternativa
Průmyslová výroba Easyfilm® Ready-toPaint byla zahájena počátkem roku 2012.
Pro technické experty společnosti
ArcelorMittal byly připraveny speciální
předváděcí soupravy, které budou používat
k představení tohoto nového materiálu
našim průmyslovým zákazníkům.

aplikaci. „V některých případech Easyfilm®
Ready-to-Paint nemusí být vhodným
řešením,“ vysvětluje Philippe Gousselot. Na
galvanicky pozinkovaném materiálu zinkový
povlak pouhých 2,5 mikronů poskytuje
ochranu hran. I pokud je povrch narušen
vyražením otvoru nebo ořezem hrany,
anodická charakteristika zinkového povlaku
bude i nadále poskytovat ochranu
obnaženého základního kovu. Poskytneme
odpovídající poradenství zákazníkům, kteří
plánují nahradit galvanicky pozinkovanou
ocel za Easyfilm® Ready-to-Paint.“

„Nikdy nebylo naším záměrem nahradit
galvanicky pozinkovaný materiál,“ dodává
David López Granados. „Naším hlavním
cílem bylo pomoci zákazníkům eliminovat
procesy odmašťování a fosfátování, které
jsou nákladné a ekologicky nešetrné. Tento
cíl byl splněn.“ Nová verze Easyfilm®
„Použitím tohoto nového organického
povlaku na naši ocel válcovanou za studena Ready-to-Paint je nyní k dispozici pro
jsme vytvořili ideální podklad pro celou řadu všechny jakosti oceli ArcelorMittal
válcované za studena v tloušťkách od
aplikací,“ říká David López Granados. „Ty
0,40 do 1,00 mm. V první fázi bude
obsahují různé práškové povlaky jako např.
materiál Easyfilm® Ready-to-Paint vhodný
epoxid a epoxid polyester a mokré nátěry.
pouze k lehkému lisování. Avšak další vývoj
Ve srovnání s konvenčními materiály
zajistí, že bude vhodný i pro hluboké tažení.
zaručuje Easyfilm® Ready-to-Paint
špičkovou kvalitu a trvanlivost za
„Dnes se fosfáty na bázi zinku, niklu
pozoruhodně dobrou cenu. Navíc také
a manganu hojně používají pro zlepšení
umožňuje snadnější řízení procesu, značné
přilnavosti,“ podotýká David López
snížení nákladů na čištění odpadních vod
Granados. „Ale užívání niklu bude brzo
a celkové snížení karbonové stopy
zakázáno a Easyfilm® Ready-to-Paint se
výrobního procesu.“
pak stane ještě atraktivnější alternativou
pro galvanicky pozinkovaný materiál.“ Nový
Doplňuje galvanicky pozinkovanou ocel
tenký organický povlak přináší jasnou
odpověď pro výrobce, kteří hledají
Přestože mnozí zákazníci, kteří dnes
ekologický a dostupný povrch pro ocel
používají galvanicky pozinkovanou ocel
válcovanou za studena.
mohou chtít přejít na Easyfilm® Ready-toPaint, není to vhodné řešení pro každou
■
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Nová řešení pro
energetické trhy
Mnohé typy ocelí, které se používají v energetice, byly adaptovány z jiných
průmyslových odvětví. Z tohoto důvodu ArcelorMittal zdokonaluje svou nabídku
produktů pro obor energetiky vytvářením nových ocelí a identifikováním
stávajících ocelí, které jsou vhodné pro konkrétní použití v energetice.

V současné době vyvíjíme novou ocel pro
tlusté plechy pro spirálně svařované
energetické trubky s tloušťkou více než
V posledních letech byla po celém světě
postavena řada produktovodů pro přepravu 20 mm. Nová ocel je určená pro použití na
ropy a zemního plynu a další jsou plánovány. mezikontinentální produktovody a měla by
být k dispozici začátkem roku 2013.
Poptávka po nízkonákladových
a bezpečných trubkách pro dálkovou
Solární instalace
dopravu plynu nás nutí vyvíjet stále
pevnější a houževnatější oceli.
Nová ocel Magnelis® společnosti
ArcelorMittal je lehká, ale vysoce pevná
V minulém vydání magazínu Update jsme
ocel s metalickým povlakem, která je ideální
otiskli článek o komplexní produktové
pro solární instalace. Až do teď byly solární
nabídce ArcelorMittal Flat Carbon Europe
konstrukce prováděny ze standardní jakosti
pro oblast trubek pro ropu a plyn. Dále
oceli, která je pozinkovaná pro zajištění
rozšiřujeme náš sortiment ocelí odolných
odolnosti vůči korozi. Pokud je však tato
vůči vodíkem indukovanému praskání
ocel po pozinkování řezána nebo
(HIC), které jsou klíčové pro kyselé
poškrábána, ochrana je ztracena
prostředí a získávají si svůj podíl trhu
a podkladová ocel může korodovat.
v oblasti projektů dopravy CO2. Nový
sortiment jakostí olejářských trubek
Naproti tomu Magnelis® je lehčí
(OCTG) společnosti ArcelorMittal byl
a korozivzdornost má zabudovánu v sobě.
vyvinut tak, aby splňoval rostoucí
požadavky na svařované trubky používané Povrchová úprava oceli Magnelis® se skládá
z 3,5% hliníku a ze 3% hořčíku. Pokud je
na pažení, chráničky a na vrtné práce.
Trubky pro produktovody

hloubka řezných hran nebo škrábanců
menší než 3 mm, korozivzdorná vrstva se
zreformuje a zajistí ochranu. Magnelis®
umožňuje provozovatelům termálních
a fotovoltaických solárních instalací
vytvářet lehčí a trvanlivější konstrukce.

Technici z výzkumu a vývoje společnosti
ArcelorMittal v současné době studují věže
turbín, aby ukázali, jak je konstrukci možno
odlehčit, aniž by tím utrpěla pevnost a
životnost. Počítají, jestli kombinace
konstrukčních změn a/nebo jiné jakosti
oceli z našeho produktového katalogu
mohou splnit výkonnostní kritéria pro tuto
aplikaci.
Naše úsilí vyvíjet řešení na míru přímo pro
energetický sektor je prostě součástí
ekologického přístupu společnosti
ArcelorMittal k vývoji produktů. Tento
přístup vytváří oceli, které jsou lehčí
a trvanlivější a které výrobcům umožňují
snižovat dopad jejich aplikací na životní
prostředí.
■
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Věže pro větrné turbíny

