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Vážení sousedé,
chlazení
vzduchem

Aglomerační pás

Odsunové cesty

Odprašujeme spékací pásy.

Drcení aglomerátu odsáváme
tkaninovým filtrem, jeho přesyp
pak elektrostatickým filtrem.

Elektrostatický filtr

Jižní a severní
část aglomerace
odprašujeme
elektrostatickými filtry.

Tkaninový filtr

Severní část aglomerace odprašujeme také tkaninovým filtrem.
Nejlepší dostupná technologie
na světě: 99,9% účinnost i na nejmenší prachové částice.
Do konce roku 2015 pořídíme
tkaninový filtr také pro jižní část
aglomerace.

Bude realizováno do konce roku 2015.

Další snižování prašnosti:
na řadě jsou chladicí pásy aglomerace
Společnost ArcelorMittal Ostrava právě zahajuje výstavbu odprášení chladicích pásů v jižní části
aglomerace. Jedná se o nadstandardní stamilionovou investici do ekologie, kterou spolufinancuje EU.
Huť nechá na chladicí pásy nainstalovat
tkaninové filtry, které představují to nejlepší, co momentálně na zachytávání emisí
existuje. Odprášení všech chladicích pásů
plánuje spustit do konce roku 2015. Ročně
díky němu zachytí 198 tun tzv. fugitivních emisí.
Na chladicích pásech dochází k ochlazování aglomerátu na méně
než 100 °C, aby vlivem vysoké teploty
nedocházelo k poškozování gumových
dopravníků, které přenášejí aglomerát
do vysoké pece. Během procesu ochlazování aglomerátu proudem chladného
vzduchu dochází k víření prachu. Právě
s ním si poradí nové odprášení.
Investice totiž spočívá v zakrytování
chladicích pásů a odsávání vzduchu s prachovými částicemi přes 80 metrů dlouhé
potrubí až do nových tkaninových filtrů.
Tyto filtry představují zatím nejlepší známé
řešení odprášení, které dokáže zachytit
i částice o velikosti jedné miliontiny metru.
Zakázku na jižní části aglomerace povede

Chladicí pásy
dostanou
nový filtr

konsorcium složené z českých firem AC
Technologies, Hutní projekt Frýdek-Místek a Stamont. Se stavbou souhlasily

všechny úřady a na konci června huť
obdržela stavební povolení a zahájila stavební práce.
l
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v rukou držíte již desáté číslo našeho
zpravodaje, ve kterém vám pravidelně přinášíme informace o aktuálním dění v huti.
Nejvýznamnější událostí poslední doby
je investice v hodnotě 1,5 miliardy korun,
za kterou huť pořídí pro svou energetiku
nejmodernější ekologický kotel.
V rámci modernizace se loučíme se
slavnými tanky československé armády,
které v huti po desítky let vypomáhaly při
práci s rozžhavenou struskou. Dosluhující
tanky budou nahrazeny moderními bezpilotními buldozery, od čehož si slibujeme
posílení bezpečnosti našich pracovníků
Rádi přibližujeme naši činnost lidem
z okolí, proto jsme nedávno pro návštěvníky
otevřeli naši rourovnu, která vyrábí trubky
například pro dopravu vody nebo těžbu
ropy a zemního plynu. Den otevřených dveří
přilákal rekordní počet
návštěvníků a nabídl
bohatý program včetně
prohlídky všech tří
provozů závodu. Dále
jsme zaznamenali velký
úspěch, když jsme byli
oceněni za nejlepší počin v oblasti HR. Tento
projekt, který probíhá
ve spolupráci s místní
univerzitou, přispěl
k historickému zlepšení
v oblasti bezpečnosti
při práci. Jako společensky odpovědný podnik pomáháme tam,
kde je potřeba.
Finanční příspěvky v celkové hodnotě
2,3 milionu korun jsme věnovali na projekty
měst a městských obvodů v okolí hutě.
Podporu v podobě Minigrantů od nás obdržela také řada dobročinných organizací
v regionu, na jejichž projekty jsme přispěli
celkovou částkou 680 tisíc korun. Naši
podporu směřujeme do regionu, v němž
působíme. Chceme tím přispět k tomu, aby
život v našem městě a kraji byl stále lepší.
Děkuji za váš zájem. Přeji vám krásné
léto a příjemně strávenou dovolenou.
Tapas Rajderkar
Generální ředitel a předseda
představenstva ArcelorMittal Ostrava

Model nového kotle K14

Modernizujeme a ekologizujeme:
Na energetice začínáme stavět moderní
kotel za 1,5 miliardy korun
ArcelorMittal Energy Ostrava, dceřiná společnost ostravské huti
ArcelorMittal Ostrava, zařadí do svého provozu nový vysoce
účinný kotel v hodnotě 1,5 miliardy korun. Investice nahradí
čtyři stávající uhelné kotle a dále přispěje ke snížení vlivu
výroby na životní prostředí.
Společně s probíhající denitrifikací a právě
testovaným odsířením zajistí nový kotel
budoucnost huti v regionu, protože díky
těmto investicím za tři miliardy korun bude
energetika s předstihem plnit limity dané EU.
Kotel s označením K14 významně sníží
emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu
uhelnatého i prachu. „Výstavba kotle je
největší investicí od výstavby minihuti
v 90. letech. Kotel plně nahradí stávající
zařízení a zároveň sníží emise,“ přibližuje
význam investice Tapas Rajderkar, generální ředitel ArcelorMittal Ostrava. Moderní
technologii dodá finská společnost Valmet.

MAXIMÁLNÍ VÝKON
S MINIMÁLNÍM DOPADEM
Kvalitní řešení kotle umožňuje efektivnější spalování černého uhlí. Garantovaná
účinnost spalování přesáhne 92 %. Kotel
je vybaven vlastním odsířením, zařízením na snížení emisí oxidů dusíku a také
tkaninovým filtrem, který představuje
nejmodernější světovou technologii
na odprášení. Nový kotel je součástí
kompletní ekologizace a modernizace
ostravské Energetiky v celkové hodnotě
tří miliard korun.
l
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Ostravská rourovna se ukázala rodinám
zaměstnanců
Rourovna ArcelorMittal Tubular Products Ostrava (AMTPO),
dceřiná společnost ostravské huti, uspořádala v červnu
Den otevřených dveří pro rodiny zaměstnanců. Bohatý
program u příležitosti 65. výročí rourovny přilákal více než
800 návštěvníků.

Rekordní počet 800 návštěvníků
dorazil do rourovny AMTPO.
Ostravská rourovna vyrábí trubky již
od roku 1949. Letošní polokulaté výročí
oslavila Dnem otevřených dveří, kterého
se zúčastnil rekordní počet 800 návštěvníků, 70 vystupujících a 50 pořadatelů.
Hlavní část programu tvořila prohlídka
provozů. Každé prohlídky se zúčastnili
vždy dva zaměstnanci, kteří návštěvní-

kům poskytli zajímavé informace o výrobě trubek.
„Akce se opravdu vydařila a jsme rádi
za účast, která byla o hodně vyšší než
na posledním Dnu otevřených dveří v roce
2012, kdy přišlo 600 návštěvníků. Máme
pozitivní ohlasy a těšíme se na další setkání,“
říká Libor Černý, generální ředitel AMTPO.l

Tanky
československé
armády opouštějí
huť
Desítky let bylo úkolem
slavných tanků odstraňovat
rozžhavenou strusku pod
pecemi v ocelárně. Nyní přišel
čas, aby svou činnost ukončily.
Celkem devět tanků postupně
nahradí moderní buldozery.
„Můžeme říci, že s odchodem tanků
končí na ocelárně jedna éra. Stará technika byla nahrazena bezpilotními buldozery, které jsou bezpečnější a nevyžadují
těžkou práci řidiče tanku na struskovém
poli,“ uvedl zástupce vedoucího provozu
tandemových pecí Jiří Soudný.
Vyřazené armádní tanky byly vždy
speciálně upraveny tak, aby mohly pracovat se žhavou struskou a nedocházelo
k jejich poškození. I přesto byla životnost jednoho tanku maximálně tři roky.
Od nových buldozerů očekává huť delší
výdrž. 
l
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Ostravská huť letos podpoří městské projekty
částkou 2,3 milionu Kč
ArcelorMittal Ostrava již sedmým rokem úzce spolupracuje s městy a městskými obvody
v okolí společnosti a podporuje jejich rozvoj. Letos huť poskytne finanční příspěvek v hodnotě
2,3 milionu Kč na jedenáct projektů.
Konkrétně se jedná například o úpravu
a využití Radničního náměstí ve Vratimově. Starostka Vratimova, Dagmar
Hrudová říká: „Podpory společnosti
ArcelorMittal Ostrava si velmi ceníme.
Nové dětské hřiště a oddychovou zónu
na Radničním náměstí uvítají nejen maminky s dětmi, ale také naši senioři.“
V rámci vzájemné komunikace měst
a hutě se nedávno konalo i setkání
u kulatého stolu se zástupci ArcelorMittal Ostrava a starosty okolních obcí.
Diskutovalo se o novinkách a plánech
huti a možnostech další spolupráce. l

Huť podpořila například vznik dětského hřiště ve Vratimově

Neziskové organizace získaly
680 tisíc korun
Duben byl šťastným měsícem pro 56 neziskových organizací
v moravskoslezském regionu. Ostravská huť a její dceřiné
společnosti mezi ně totiž rozdělily 680 tisíc korun.

Rudí škorpioni aneb nejlepší
počin v oblasti HR
Projekt „Rudí škorpioni“ se podílel na snížení pracovních úrazů
v huti na historické minimum. Také díky tomu získal ocenění
v soutěži o nejlepší inovaci v oblasti rozvoje lidských zdrojů.
Cenu Human Resources Excellence
Award pro nejlepší HR program v kategorii firem nad 500 zaměstnanců
obdržela huť za projekt Rudých škorpi-

Zástupci ArcelorMittal Ostrava
s cenou HREA

onů. Ten zapojil studenty Vysoké školy
báňské – Technické univerzity Ostrava
do zlepšování bezpečnosti práce. Práce
předem vyškolených studentů přispěla k tomu, že v roce 2013 došlo v huti
jen k pěti úrazům s následnou absencí
na pracovišti. Toto číslo je historicky
nejnižší. Například v roce 2005 bylo
takovýchto úrazů 76.
Projekt si pochvaluje i ředitel pro
personalistiku a vnější vztahy, Jan Rafaj:
„Bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců při práci je pro nás prioritou.
Jsme s prací studentů velmi spokojeni,
budeme v projektu pokračovat a věříme,
že nám pomůže nadále omezovat už tak
nízkou úrazovost.“ 
l

V minulosti pomohl
malým hasičům
z Petřvaldu získat
Minigrant Jaroslav
Dlouhý, operátor
z ocelárny

Dosluhující tank a nový buldozer
na struskovém poli

Stalo se tak již poosmé v rámci zaměstnaneckých Minigrantů pro podporu
dobročinných a veřejně prospěšných
projektů. Finanční prostředky poslouží
například k nákupu vzdělávacích pomůcek, podpoře sportovních aktivit nebo
k pořízení potřeb pro seniory a osoby
s fyzickým či mentálním handicapem.
Vybíralo se celkem ze 135 žádostí,
které podávali samotní zaměstnanci
ArcelorMittal Ostrava. Ti s neziskovým

sektorem aktivně spolupracují. Minigranty, které pomáhají regionálním
neziskovým organizacím, se staly trvalou
součástí aktivit společenské odpovědnosti ArcelorMittal Ostrava. „Za pět let
naše společnost podpořila více než 300
projektů celkovou částkou téměř čtyř
milionů korun,“ dodává Monika Pěnčíková, vedoucí oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb ArcelorMittal
Ostrava.
l

STALI JSME SE
PARTNEREM
PROJEKTU POCHOD
ŽIVÝCH 2014
V dubnu měli studenti středních
škol možnost se zapojit do akce
s názvem Pochod živých. Ta byla
vyvrcholením projektu, jehož cílem
bylo připomenout mladé generaci
zločiny nacismu. Součástí programu
byla například návštěva v muzeu
v bývalém polském koncentračním
táboře Auschwitz–Birkenau.
Projekt organizoval Městský
výbor Ostrava Českého svazu
bojovníků za svobodu (ČSBS)
za finanční podpory ArcelorMittal
Ostrava. Celý program zahrnuje
besedy s pamětníky, znalostní soutěže, putovní výstavu či pietní akt
k 70. výročí Slovenského národního
povstání. Projekt připomíná lidskou
tragédii, která postihla Evropu
během druhé světové války.

Pochod živých upozorňuje
na hrůzy holocaustu

