ArcelorMittal | Leden 2014

4

Odsíření koksovny sníží
emise oxidu siřičitého
o 200 tun ročně
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Milí sousedé,

Huť dokončila investici na koksovně za 226 milionů.
Snížíme roční emise oxidu siřičitého o více než 200 tun
Společnost ArcelorMittal Ostrava dokončila na koksovně výstavbu tzv. sirovodíkové pračky
a strojního chlazení v celkové hodnotě 226 milionů korun.
Investice proběhla ve dvou etapách během
posledních dvou let, aniž došlo k utlumení
výroby nebo ke zvýšení vlivu na životní
prostředí. Nové zařízení výrazně sníží obsah sulfanu ve vyčištěném koksárenském
plynu, který společnost dále využívá jako
palivo. Jeho spalováním se do ovzduší bude
uvolňovat až o 40 % méně oxidu siřičitého,
což znamená roční úbytek emisí tohoto
plynu o více než 200 tun.
Technologická novinka prošla
po svém dokončení zkušebním provoSirovodíková pračka
úspěšně prošla zkušebním
provozem a garanční
zkouškou

zem a podstoupila dvoutýdenní garanční test. Ten prokázal snížení obsahu
sulfanu ve vyčištěném koksárenském
plynu pod spodní hranici evropského
limitu, který začne platit až v roce 2016.
Limit bude stanoven v rozmezí 300 až
1000 mg/m3. „Autorizovaná společnost
provedla zkoušky, které potvrdily plnou
funkčnost a účinnost nového zařízení
na odsíření koksárenského plynu,“ řekl
Václav Habura, ředitel závodu Koksovna
v ArcelorMittal Ostrava.
l

VĚDĚLI JSTE, ŽE…?
• obsah sulfanu v koksárenském plynu
je díky realizované investici již nyní
pod spodní hranicí limitu EU, který
vstoupí v platnost až v roce 2016?

• ArcelorMittal Ostrava je díky roční

produkci zhruba 1,2 milionu tun
největším výrobcem koksu v České
republice?

Koksovna ArcelorMittal
Ostrava ročně vyprodukuje
1,2 milionu tun koksu
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i letos budete ve vašich schránkách nacházet
čtvrtletník huti ArcelorMittal Ostrava
Sousedé. Zajímá nás dění ve vašem obvodě
a nejsou nám lhostejné vaše potřeby. Proto
se i v letošním roce budeme snažit přispět
k tomu, aby místo, kde žijete, bylo zase
o něco krásnější a život v něm příjemnější. Stejně tak nám záleží na tom, abyste
i vy byli informováni o tom, co se u nás
ve firmě děje. Pokud nebude stačit obsah
čtvrtletníku, budeme rádi, když navštívíte
naše stránky www.arcelormittal.cz, kde je
k dispozici rovněž kontaktní formulář, nebo
www.amoprovas.cz.
Jednou z nejvýznamnějších současných
událostí je, že po několika letech, kdy jsme
investovali hlavně do snižování vlivu naší
výroby na životní prostředí, jsme v prosinci
slavnostně zahájili výrobu na zmodernizovaném zařízení plynulého
odlévání oceli. Miliardová investice do výroby
nám zajistí kvalitnější
ocel a umožní nám proniknout na nové trhy.
Desáté výročí vstupu celosvětové skupiny
ArcelorMittal do Ostravy, o kterém jste četli
v minulém čísle, jsme
oslavili s našimi zaměstnanci a jejich blízkými
v ostravské ČEZ aréně.
Na českých silnicích
mělo svou premiéru naše speciální svodidlo,
které bylo vyvinuto tak, aby při nárazu lépe
chránilo také motorkáře.
A co se nedávné podpory našeho regionu týká, technickým školám jsme přispěli
na nákup vybavení a našim pracovníkům
jsme opět umožnili v pracovní době pomáhat
v neziskových organizacích v našem kraji.
Pro regionální chráněné dílny a výrobce jsme
uspořádali vánoční trhy, kde si prodejem
vydělali více než 100 tisíc korun.
Na závěr mi dovolte, abych vám a vašim
nejbližším popřál hodně štěstí, zdraví a vše
dobré v novém roce 2014.
Tapas Rajderkar
Generální ředitel a předseda
představenstva ArcelorMittal Ostrava

Zahájení výroby na zmodernizovaném kontilití si nenechal ujít předseda vlády
v demisi Jiří Rusnok

Huť bude vyrábět kvalitnější ocel
V posledních deseti letech společnost ArcelorMittal Ostrava
investovala hlavně do ekologizace svých provozů. Nyní huť
investuje také do modernizace a zkvalitnění výroby. Koncem
roku uvedla do provozu zmodernizované zařízení pro plynulé
odlévání oceli (tzv. kontilití) za miliardu korun.  
Nové zařízení uvedla huť do provozu
za účasti mnoha významných hostů
v prosinci. Účastníci slavnostního aktu
zhlédli první lití, při kterém se žhavá ocel
nepřetržitým proudem odlévá do tzv.
sochorů. Průměr odlévaných sochorů je
nyní až 400 mm, což je téměř dvojnásobek maximálního průměru před rekonstrukcí.
KVALITNĚJŠÍ VÝROBA,
ALE TAKÉ NOVÉ TRHY
Sochory z modernizovaného kontilití
jsou určeny pro vysoce jakostní výrobky, především bezešvé trubky pro
petrochemický průmysl. Uplatní také při

výrobě součástí větrných elektráren,
železničního dvojkolí, těžké stavební
techniky a listových pružin pro automobilový průmysl.
„Modernizací kontilití jsme učinili
významný krok ke zlepšení konkurenceschopnosti našeho podniku. Díky
miliardové investici vyrábíme kvalitnější
a čistší ocel,“ uvedl Tapas Rajderkar,
generální ředitel a předseda představenstva ArcelorMittal Ostrava.
Součástí nové výrobní technologie
je i vakuovací zařízení. Vakuováním se
v oceli sníží obsah nežádoucích plynů
a přísad, takže huť nyní vyrábí ocel s výrazně lepšími jakostními parametry. l
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Naše nové svodidlo myslí i na motorkáře

Vánoční trhy v huti přinesly chráněným
dílnám přes 100 tisíc korun

AKCE

S cílem zmírnit následky nehod na silnicích vyvinula ostravská
huť nový typ silničních svodidel. Ten při pádu motorkáře sníží
pravděpodobnost vážného zranění. ArcelorMittal Ostrava je
největším výrobcem záchytných systémů v ČR.  
„Nové svodidlo s dolní pásnicí zabrání
podjetí motocyklisty, které je příčinou
mnoha vážných zranění. Zároveň při
nehodě zmírní účinky nárazu člověka do sloupku svodidla,“ řekl Richard
Toman, vedoucí oddělení důlních výztuží
a svodidel v ArcelorMittal Ostrava.

Nové svodidlo vítají také složky záchranného systému. „Doufám, že instalací nového typu svodidla v tomto úseku
zvýšená ochrana motorkářů v ČR teprve
začíná,“ dodala Iva Šebková, tisková
mluvčí Policie ČR, Územního odboru
Blansko-Vyškov. 
l

Svodidlo ArcelorMittal
Ostrava je prvním
schváleným záchytným
systémem se spodní
pásnicí pro ochranu
motocyklistů v ČR

O předměty chráněných
dílen byl mezi hutníky
tradičně velký zájem

V sobotu 16. listopadu
jsme v ČEZ aréně s našimi
zaměstnanci a jejich
blízkými oslavili deset
let od vstupu skupiny
ArcelorMittal do ostravské
huti. Kromě poslechu
dobré hudby mohli
účastníci využít taneční
zónu a mnoho dalších
atrakcí.

Huť věnovala technickým školám v kraji téměř půl milionu korun
ArcelorMittal Ostrava
pokračuje v podpoře
technického vzdělávání.
Čtyřem technickým školám
v Moravskoslezském kraji
přispěla celkem 457 tisíc
korun na nákup vybavení.
„Podpora technického vzdělávání
je pro budoucí působení naší firmy
klíčová. Bez technicky vzdělaných
odborníků se neobejdeme, proto jsme
rádi, když můžeme studentům pomoci usnadnit získávání teoretických
i praktických znalostí,“ uvedl Tapas
Rajderkar, generální ředitel společnosti
ArcelorMittal Ostrava při předávání
šeků školám.
Příspěvek na nákup vybavení získaly
Střední škola technická a dopravní

Magda Dirgasová,
ředitelka Vítkovické
střední průmyslové školy,
převzala od huti šek
na 108 tisíc korun
ve Vítkovicích, Střední škola elektrotechnická v Ostravě, Vítkovická střední
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průmyslová škola a Střední průmyslová
škola ve Frýdku-Místku. 
l

Naši hutníci
opět pomáhali
neziskovkám

Dobrovolníci
z ArcelorMittal Ostrava
přichystali i vánoční
dílny pro seniory
Huť ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné
společnosti vyslaly v pátek 6. prosince
150 zaměstnanců podpořit více než 25 neziskových organizací v Moravskoslezském
kraji. Společnost se tak již popáté zúčastnila Mezinárodního dne dobrovolnictví.
Za celý rok 2013 se na různých dobrovolnických aktivitách podílelo téměř 1 800 ze
7 500 zaměstnanců společnosti.
„Mezinárodní den dobrovolnictví
je vrcholem našich celoročních aktivit
v oblasti dobročinnosti. Jsme rádi, že
kromě finančních příspěvků můžeme
tradičně poskytnout i konkrétní pomoc
našich zaměstnanců těm, kteří ji potřebují,“ říká Monika Pěnčíková, vedoucí
oddělení firemní odpovědnosti a sociálních služeb ArcelorMittal Ostrava.
Mezi činnostmi, kterými pracovníci
pomáhali, nechyběly úklidové práce v charitních domech, opravy elektroinstalace
v chráněných dílnách, malování, stěhování,
nakládka kol do přepravních kontejnerů
v rámci projektu Kola pro Afriku či pomocné úklidové práce v ZOO Ostrava.
l

Chráněné dílny a výrobci z Ostravy a okolí popáté prodávali své výrobky v areálu
ArcelorMittal Ostrava na vánočních trzích.
Zaměstnanci mohli zakoupit svíčky, keramické výrobky, vánoční dekorace nebo včelí produkty. Jedenáct organizací nakonec prodalo
hutníkům dárky v hodnotě 100 430 korun.
„I tentokrát jsme vyprodali všechen med,
který jsme přivezli. Jsme se zájmem zaměstnanců nadmíru spokojeni a rádi přijedeme
příště znovu,“ hodnotí úspěch akce včelař
l
Boleslav Zelina z Radvanic a Bartovic.

PROJEKT UČÍME SE
SPOLEČNĚ
Základní škola Trnkovecká
pro žáky ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí
a s poruchami učení či pozornosti
získala od huti na modernizaci
výuky12 500 korun. Za prostředky
pořídila multimediální software
pro žáky prvních tříd sloužící
k tomu, aby se hravou formou
naučili číst i psát a poznávat
zeměpis České republiky a světa.

Dalimilův park je
opět přístupný
veřejnosti
Po nákladné rekonstrukci, na kterou částkou
258 tisíc korun přispěla huť ArcelorMittal
Ostrava, byl v Ostravě-Radvanicích slavnostně otevřen Dalimilův park. Prostor, který je
pojmenovaný po autorovi známé Dalimilovy
kroniky z počátku 14. století, se přeměnil v relaxační centrum s prvky pro seniory i pro děti.
Návrh úpravy parku byl vypracován
ve spolupráci se studenty Katedry architektury Vysoké školy báňské. „Právě na místě
dnešního parku četl Dalimil pod lípami
radvanickým z písma svatého. Místu se tak
kdysi říkalo Dalimilovo lože. Dnes zde na jeho
počest odhalujeme novou sochu a zároveň
otevíráme zrekonstruovaný park,“ řekla
ve svém projevu starostka městského obvodu Radvanice a Bartovice Šárka Tekielová. l

Slavnostního otevření parku se
zúčastnil také Tapas Rajderkar,
generální ředitel ArcelorMittal Ostrava

Naši zaměstnanci darovali 200 litrů krve
Do pátého ročníku firemní akce „100 minut
pro život“ se zapojilo 366 zaměstnanců
huti ArcelorMittal Ostrava a jejích dceřiných společností. Ti v Krevním centru
Fakultní nemocnice Ostrava darovali
v říjnu téměř 200 litrů krve. Název akce,
kterou huť každoročně pořádá na podporu
bezplatného dárcovství krve, je odvozen
od délky trvání darování krve od vyplnění
dotazníku až po vlastní odběr a odpočinek.

Generální ředitel huti děkuje
zaměstnancům, kteří
darovali svou krev

Všem dobrovolným dárcům osobně
poděkoval generální ředitel huti Tapas
Rajderkar. „Akcí se snažíme povzbudit
stávající dárce, ale také získat pro Krevní
centrum prvodárce z řad našich zaměstnanců. Uvědomujeme si důležitost
bezplatného dárcovství krve. Jsem hrdý
na to, že ArcelorMittal Ostrava je firmou
s největším počtem dárců krve na Ostl
ravsku,“ uvedl Tapas Rajderkar.

