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Na 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představila huť Liberty Ostrava nový
výrobek s vyšší přidanou hodnotou, který posílí její konkurenceschopnost na zahraničích
trzích
Ostrava 7. října 2019 – Liberty Ostrava představila nový typ důlní výztuže, který po téměř ročním vývoji uvedla
na trh. Výztuž má specifický tvar profilu a vyznačuje se lepšími mechanickými vlastnostmi než stávající výztuže.
Důlní výztuže se používají především pro dobývání nerostných ložisek v hlubinných dolech, ale také pro stavbu
tunelů, vodovodů, teplovodů a kanalizací. Rozšířením portfolia důlních výztuží se ostravská huť snaží zvýšit
svou konkurenceschopnost na strategických trzích.
„Držíme významné postavení v tuzemsku i na regionálních trzích a zavedení nové důlní výztuže nám umožní naši
pozici ještě posílit,“ uvedl Richard Toman, vedoucí provozu důlních výztuží a svodidel v Liberty Ostrava.
Nové důlní výztuže mají oproti dosud vyráběným výztužím modifikovaný tvar, jsou válcovány s přesnější tolerancí
a dosahují lepších mechanických vlastností, jako například vyšší únosnosti.
„Těžba uhlí se celosvětově snižuje, takže za posledních sedm let klesla roční spotřeba důlních výztuží přibližně o
polovinu. Hledáme proto nové příležitosti, jak naše výztuže uplatnit,“ dodává Toman.
Výroba důlních výztuží byla v ostravské huti zahájena v roce 1961. Vyrábějí se válcováním za tepla v hrubé
válcovně a dokončují se za studena stříháním a ohýbáním s maximální přesností. V Česku najdeme ostravské
ocelové výztuže kromě hlubinných dolů například v pražském tunelu Blanka.
Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli. V současnosti vyrábí
ročně 2,2 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu.
Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než
40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6300 zaměstnanců. Průměrný měsíční výdělek v roce 2018 činil
39 180 korun. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí společnost své výrobky s minimálním možným dopadem na
životní prostředí. Huť patří do skupiny Liberty Steel, globální ocelářské a těžební společnosti. Ta je součástí
globálního uskupení GFG Alliance, které se kromě těžby surovin a výroby kovů zabývá výrobou obnovitelné
energie, bankovnictvím a službami v oblasti nemovitostí. GFG Alliance se sídlem v Londýně má celosvětově 30 000
a obrat přes 20 miliard USD.

