ArcelorMittal News
Novinky z celého světa
Výsledek spolupráce ArcelorMittal
a loděnic STX – tři nové výletní lodě
ArcelorMittal podepsal smlouvu
s francouzskými loděnicemi
STX na dodávku 116 000 tun
ocelových svitků a plechů. Ty
se použijí k výrobě tří obřích
výletních lodí pro společnosti
Royal Caribbean Cruise Line
a MSC Cruises. Ocelové svitky
na výrobu palub dodá francouzská
továrna ArcelorMittal Fos-sur-Mer
a ocelové plechy na výrobu trupů
lodí vyrobí ArcelorMittal Asturias
ve Španělsku.
Loď stavěná pro společnost Royal Carribean Cruise Line bude svými rozměry spadat
do třídy Oasis, kam patří největší výletní lodě na světě - na délku bude měřit 362 metrů
a pasažérům nabídne celkem 2 700 kabin. Její předání majiteli je naplánováno na jaro 2018.
Zbylé dvě lodě si objednala společnost MSC Cruise, ty se s délkou 315 metrů a s 2 250 kabinami řadí do třídy Vista. Jejich dodání je naplánováno na květen 2017 a duben 2019.
První z pravidelných dodávek ocelových plechů a svitků pro společnost STX byly předány
v lednu 2015.

ArcelorMittal vyrobí symbol Panamerických
a Parapanamerických her 2015
ArcelorMittal dodá ocel pro výrobu oficiálního symbolu letošních Panamerických
a Parapanamerických her, které se letos budou konat v kanadském Torontu.
Symbolem je obrovský kotel a dle slov Seana Donnellyho, prezidenta a generálního
ředitele společnosti ArcelorMittal Dofasco, představuje Kanadu a nadcházející
setkání mnoha národů a společenstev během této sportovní události.
Na výrobu kotle bude použito deset
druhů oceli a jeho celková hmotnost
se odhaduje na čtrnáct tun. Kromě
jednoho oficiálního kotle bude
odlit ještě druhý, ten zůstane jako
památka ve městě Hamilton, kde
má ArcelorMittal Dofasco továrnu.
Během úvodního ceremoniálu her,
naplánovaného na 10. července, bude
v kotli v rámci zahájení her slavnostně
zapálen oheň.
ArcelorMittal Dofasco je oficiálním partnerem Panamerických a Parapanamerických her
2015 v Torontu.

ArcelorMittal dodá 310 000 tun oceli na výrobu
plynovodu do Evropy
ArcelorMittal Bremen dodá
310 000 tun za tepla válcovaných
svitků na výrobu jednoho
z nejdelších ropovodů a plynovodů
na světě – Trans Anatolského
plynovodu (TANAP).
TANAP je 2 000 kilometrů dlouhý
plynovod, který povede z ázerbájdžánského ropného pole Shah Deniz
přes Turecko do Evropy. Dokončení
stavby se plánuje na rok 2018 a celkové náklady dosáhnou 7 miliard dolarů. Ročně by měl
být schopen přepravit do Evropy více než 16 miliard kubických metrů plynu.
Dodávka oceli na výrobu tohoto plynovodu je i největší objednávkou v historii
ArcelorMittal v Brémách a potvrzuje jak vysokou kvalitu oceli ArcelorMittal, tak i schopnost dodat jakékoli požadované množství materiálu.

Z oceli od ArcelorMittal bude fotbalový stadion
v Bordeaux pro EURO 2016
ArcelorMittal ve Španělsku
a ve Francii dodává ocel na stavbu
fotbalového stadionu Nouveau
Stade de Bordeaux na jihozápadě
Francie, který bude domovským
stadionem místního fotbalového
klubu Girodins de Bordeaux
a zároveň bude jedním z deseti
stadionů hostících zápasy v rámci
fotbalového šampionátu UEFA
EURO 2016.
Kostra stadionu bude vyrobena z 12 000 tun oceli, což je o pětinu více, než bylo použito
na stavbu Eiffelovy věže. K sezení stadion nabídne celkem 42 000 míst a jeho dokončení je
naplánováno na duben 2015.
V rámci fotbalového šampionátu UEFA Euro 2016 se zde odehrají zápasy čtvrté skupiny
a jeden čtvrtfinálový zápas.

