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Nová ekologická investice
na koksovně už odprašuje!
Zmizí dvě třetiny prachu!

A jak pokračuje stavba dalších
ekologických investic?

V polovině října jsme převzali od dodavatele
nové odprášení hasicí věže na koksovně.
Investice v hodnotě 34,5 milionu korun sníží
množství prachu unikajícího v páře během
hašení žhavého koksu a stlačí emise hluboko
pod limity Evropské unie.
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Číslo 16 l Říjen 2015

Vážení a milí sousedé,

„Modernizace věže probíhala 33 dní, a to za provozu koksovny.
Pracovalo se o víkendu i svátcích,“ popisuje výstavbu Tapas
Rajderkar, generální ředitel ArcelorMittal Ostrava.
Prachové částice nové zařízení zachytává z páry, která
vzniká pří hašení žhavého koksu. Garanční zkoušky potvrdily
skvělou zprávu: ročně se nyní zachytí o dvě třetiny více emisí!l
Nová technologie zachytí deset
tun prachu ročně

Sousedé
Zpravodaj ArcelorMittal Ostrava

Výstavba investic je v plném proudu. V dubnu jsme spustili
odprašování chladicích pásů na jižní části aglomerace, v říjnu
odprašování hasicí věže na koksovně. Další investice na aglomeraci, vysokých pecích a energetice budeme postupně spouštět
v průběhu následujících měsíců. 
l
V huti letos stavíme
14 ekologických investic
v celkové hodnotě 3 miliard
korun

v šestnáctém čísle našeho čtvrtletníku se
opět dozvíte nejnovější informace o dění
v naší huti. Od 1. září jsme se stali zcela
nekuřáckou společností, což považujeme
za další ze zásadních kroků v péči o zdraví
našich zaměstnanců. Pevně věříme, že
zákaz kouření v celém areálu je pozitivním
krokem, i když si uvědomujeme, že přestat
kouřit není jednoduché. Právě proto jsme
našim zaměstnancům nabídli odvykací
kúru, kterou měli v případě úspěchu zcela
zdarma.
Další novinkou je otevření nové stálé
expozice ArcelorMittal Ostrava ve Světě
techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Nese
název Ocel – materiál našeho bytí a dozvíte
se z ní, jak probíhá přeměna železa na ocel
krok za krokem formou,
která pobaví děti
i dospělé. Navíc si z ní
můžete odnést vlastnoručně vyrobenou lžičku
jako suvenýr.
Těší mne také
chystané rozšíření
motorkářského svodidla
na další úseky českých
a slovenských silnic.
Do konce roku bude
nově osázeno devět
rizikových úseků o celkové délce téměř deset kilometrů. Speciální
svodidlo se spodní pásnicí je velkým krokem
vpřed v bezpečnosti silničního provozu
a pomáhá zmírnit či dokonce zabraňuje
vážným následkům nehod motocyklistů.
Za připomenutí určitě stojí náš trainee
program pro absolventy středních
a vysokých škol. Právě hledáme schopné
absolventy na několik atraktivních pozic.
V aktuálním čísle se také dozvíte několik
zajímavostí ze světa oceli, jak postupují
práce na ekologických investicích a o nově
spuštěné ekologické investici na koksovně.
Více informací se dočtete uvnitř tohoto
čísla nebo na našich webových stránkách.
Přeji vám klidný podzim,
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Tapas Rajderkar
Generální ředitel a předseda
představenstva ArcelorMittal Ostrava

ArcelorMittal Ostrava je od 1. září 2015 nekuřáckou společností

Jsme nekuřácká společnost!
Rok trvající přípravy na přechod k nekuřáckému prostředí
vyvrcholily 1. září, kdy jsme se oficiálně stali nekuřáckou
společností. Zákaz kouření v celém areálu firmy je pro nás
významným milníkem v péči o zdraví našich zaměstnanců.
Plán stát se nekuřáckou společností se
zaměstnanci dozvěděli už loni a na odvyknutí měli tedy rok čas. ArcelorMittal
Ostrava jim společně s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou nabídla
odvykací kúru v hodnotě 8 120 Kč,
z které zaměstnanec uhradil pouze
2 500 Kč. Pokud bude léčba úspěšná
a za rok se ukáže, že opravdu nekouří,
částku mu huť vrátí a kúru tak bude mít
zcela zdarma.
„Uvědomujeme si, že přestat kouřit
není jednoduché a i když se kuřák snaží,
nemusí se to vždy podařit. Jako bývalý
kuřák ale mohu potvrdit, že přestat
kouřit patřilo k nejmoudřejším rozhodnutím, která jsem v životě udělal,“
říká Tapas Rajderkar, generální ředitel
ArcelorMittal Ostrava.
Do letošního září nabídku odvykací

léčby využilo 97 zaměstnanců včetně
manažerů a zástupců odborů, ale řada
dalších přestala kouřit sama, bez absolvování kúry. Celkem huť a ČPZP vyšly
léčebné náklady odvykání na více než
713 tisíc korun.
„Nekuřáckého pracoviště se ale nemusejí bát ani ti, kteří kouřit nedokázali
nebo nechtějí přestat. Pokud si nejsou
jisti, že vydrží pracovní směnu bez abstinenčních příznaků, mohou si do práce
místo cigaret nosit některou z forem
čistého nikotinu. I po 1. září budeme
všem zájemcům poskytovat lékařské
konzultace, jak se s odvykáním úspěšně
vyrovnat,“ dodává Rajderkar.
Zákaz kouření neplatí pouze pro zaměstnance, ale pro každého, kdo vstoupí do podniku. Tedy i pro řidiče kamionů,
externí pracovníky či návštěvy. 
l
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Nová expozice ve Velkém světě techniky
o výrobě a použití oceli
Od prvního září pro vás huť ArcelorMittal Ostrava připravila ve Velkém světě techniky v Dolní oblasti
Vítkovic novou stálou expozici Ocel – materiál našeho bytí. Přijďte se podívat, jak probíhá přeměna
železa na ocel krok za krokem, zapojte svaly při válcování a lisování, vyzkoušejte nově nabyté znalosti
na stanovišti s kvízem a na závěr se podívejte na film v minikině nebo se nechte vyfotit ve fotokoutku.
Nová expozice ve Světě
techniky v Dolní oblasti
Vítkovic vás vtáhne
do výroby oceli

Motorkářské svodidlo míří
na další české a slovenské
silnice
Téměř 10 kilometrů českých a slovenských
silnic dostane do konce roku nová svodidla
se zvýšenou ochranou pro motorkáře
z ArcelorMittal Ostrava. Speciální svodidlo
se spodní pásnicí při nehodě tlumí energii
nárazu, zabrání podjetí motocyklisty a ochrání
jej před nárazem do sloupku, což bývá
příčinou mnoha vážných zranění. Celkem
devět nových úseků tak bude do konce roku
bezpečnějších.
Tři úseky v České republice, šest úseků na Slovensku.
Ve všech případech se jedná o úseky, které byly vytipovány
jako rizikové a kde motorkářské svodidlo pomůže zásadně
zvýšit bezpečnost.
„Za rizikové úseky jsou považovány například nepřehledné či
táhlé zatáčky. Nové svodidlo na těchto silnicích pomůže zmírnit
či dokonce zcela odstranit následky nehod motocyklistů,“ říká
Richard Toman, vedoucí oddělení důlních výztuží a svodidel
v ArcelorMittal Ostrava.
Po osazení nových úseků motosvodidly jich na českých
a slovenských silnicích najdeme celkem 14 kilometrů.
l
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Ekologické investice pomáhají
regionu a dávají práci

Na mzdách se mezi zaměstnance
pracující na ekologických projektech
rozdalo více než 869 milionů korun

O tom, že ekologické investice pomohou
zlepšit životní prostředí, není pochyb. Málokdo
si ale uvědomuje, že mají zásadní vliv
i na ekonomické a sociální ukazatele. Nová
studie Svazu průmyslu a dopravy ČR ukázala,
jak tyto ukazatele ovlivňuje 31 ekologických
investic za 5,1 miliardy korun, které v letech
2013–2015 staví největší hutní a strojírenské
firmy v Moravskoslezském kraji.
Studie například vypočítala, že v letech 2014 a 2015 získalo
díky investicím práci průměrně 2 300 lidí. Na mzdách se mezi
zaměstnance pracující na ekologických projektech rozdalo více
než 869 milionů korun. Českým firmám zase investice přinesly
zisk téměř 1 miliardu korun. Pro představu: na stavbě jedné
investice získalo práci až 50 společností! Nejvíce přitom ekologizace zaměstnala firmy z odvětví zpracovatelského průmyslu,
stavebnictví a odborných technických služeb.
l

Víte, že…?
Hned na první pohled nejvíce zaujme
hlavní exponát dlouhý 15 metrů, který
zobrazuje hutní výrobu. Ten vysvětluje,
jak se vyrábí ocel krok za krokem od přeměny surového železa na ocel přes plynu-

lé odlévání, řezání, válcování, lisování až
po konečný produkt, který je v tomto případě kávová lžička. Tu si na závěr můžete
odnést i domů, ale musíte si ji nejdříve
za pomoci své energie vyrobit.

… více než polovina
všech typů oceli v současných automobilech
před deseti lety neexistovala?

Po výrobě lžičky je pro vás připraveno
stanoviště s kvízem, kde si otestujete
nově nabyté znalosti. Za zhlédnutí stojí
i krátký film v minikině a připravený je
i tematický fotokoutek.
l

… Eiffelova věž je v létě
až o 15 centimetrů větší? Ocel a železo se totiž
při zahřátí rozpínají.

Pro absolventy středních škol
Zakončili jste úspěšně studium technického oboru na střední škole a hledáte zaměstnání? Využijte našich trainee programů
a pojďte pracovat k zaměstnavateli roku 2015! Hledáme koksaře, zámečníky, strojníky i technology! Více informací najdete
na webových stránkách ostrava.arcelormittal.com v sekci Kariéra.

Huť dodá motorkářská svodidla
na dalších 10 kilometrů silnic

… stěna nápojové
plechovky je tenčí než
lidský vlas?

