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Na dobrym kursie
ArcelorMittal Galati i stocznia Damen
współpracują przy budowie okrętu nowej klasy
dla marynarki holenderskiej

Kiedy w 2015 r. „Karel Doorman” wejdzie do służby, będzie największym 
okrętem Królewskiej Marynarki Holandii. Stanowi on połączenie jednostki 
logistycznej z okrętem wsparcia i jest jednym z pierwszych okrętów tego typu na 
świecie. Budowa tak dużej i złożonej jednostki to wyzwanie zarówno dla stoczni, 
jak i dla dostawcy stali. Jednakże bliska współpraca stoczni Damen w Galati z 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe stanowi gwarancję, że „Karel Doorman” 
powstanie na czas i zmieści się w budżecie!

Montaż dziobu (za zgodą 
Damen Shipyard Galati)
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W ostatnich pięciu latach kryzys 
gospodarczy postawił przed europejskimi 
producentami statków i okrętów liczne 
wyzwania. Dekoniunktura na światowych 
rynkach drastycznie ograniczyła ilość 
towarów przewożonych drogą morską; 
skutkiem tego spadło też zapotrzebowanie 
na nowe statki. Wzrost mocy 
produkcyjnych i niższy koszt robocizny w 
Azji spowodowały, że produkcja stoczniowa 
przeniosła się na wschód, do krajów takich, 
jak Chiny i Korea. Niekorzystne połączenie 
wielu czynników spowodowało, że 
europejskie stocznie wykorzystują jedynie 
część swoich mocy produkcyjnych, bądź w 
ogóle wypadły z rynku.

Obniżka ryzyka kosztowego

Decyzję o skupieniu się na budowie 
jednostek specjalistycznych fi rma Damen, 
właściciel stoczni w Holandii i Rumunii, 
podjęła w 2008 r., jeszcze przed 
nadejściem najgorszej fazy recesji. 
Koncentrując się na budowie takich 
statków, jak holowniki, jednostki 
specjalistyczne, wojskowe, przybrzeżne i 
transportowe, fi rma Damen stworzyła 
sobie niszę na trudnym i zatłoczonym 
rynku. W chwili obecnej 6700 pracowników 
fi rmy buduje ok. 150 statków rocznie.

W Galati (Rumunia) głównym dostawcą 
stali dla fi rmy Damen jest ArcelorMittal 
Galati, którego zakłady oddalone są od 
stoczni zaledwie o 15 km. Obie fi rmy mają 
długą historię współpracy: w przeszłości 
współpracowały przy takich jednostkach, 
jak kontenerowce, tankowce i okręty 
wojenne.

W chwili podpisywania umowy na dostawy 
stali do budowy „Karela Doormana” produ-
cent okrętu wielką wagę przykładał do 
kwestii kosztów. Firma Damen nie chciała 
wdawać się w spekulacje na temat możli-
wych zmian cen w okresie dwóch lat, jakie 
miała potrwać budowa okrętu. „Firmie nie 
zależy na wykorzystywaniu faktu fl uktuacji 
cen stali,” wyjaśnia Marius Simion, Dyrektor 
ds. Zakupów i Logistyki. „Zależy nam na 
tym, by zapewnić naszym ludziom pracę.”

By ustrzec się niespodzianek, ArcelorMittal 
zgodził się na wprowadzenie przejrzystego 
systemu ustalania cen w oparciu o 
neutralny wskaźnik. Dla fi rmy Damen 
oznaczało to ograniczenie ryzyka oraz 
stało się gwarancją pełnej transparentności 
jej relacji z klientem i fi rmą ArcelorMittal.

Elastyczny harmonogram dostaw

Kontrakt określał również ilość płyt 
wykonanych ze stali wysokiej 
wytrzymałości EH-36 (HSS), jakie miały 
być dostarczone w każdym kwartale. 
Zwykle, przy jednostkach tej wielkości, 
ostateczny projekt i konstrukcja ulegają 
zmianom w miarę postępów budowy 
okrętu. Kontrakt umożliwił fi rmie Damen 
doprecyzowywanie zamówienia w miarę, 
jak wprowadzano kolejne zmiany 
konstrukcyjne.

Takie podejście sprawdziło się również dla 
fi rmy ArcelorMittal, gdyż ułatwiało 
usprawnienie wewnętrznych procesów, 
takich jak planowanie produkcji. „Tak 
skonstruowany kontrakt w połączeniu
z odpowiednim planowaniem pomógł 
uniknąć opóźnień,” zauważa Marius
Simion.

Tam, gdzie to możliwe, ArcelorMittal 
dostarcza blachy grube służące do budowy 
statków i okrętów transportem kolejowym. 
Ogranicza to ilość kursów samochodów 
ciężarowych i jest najszybszą metodą 
dostarczenia odpowiedniej ilości stali we 
właściwe miejsce w odpowiednim czasie. 
W przypadku „Karela Doormana” blachy 
dostarczane były w stanie walcowanym i 
śrutowane dopiero w stoczni.

Latem 2013 r. „Karel Doorman” zostanie 
odholowany z Galati do zakładów fi rmy 
Damen we Vlissingen (Holandia), gdzie 
rozpoczną się prace wyposażeniowe. W 
2014 r. okręt i jego systemy przejdą 
ostateczne próby i procedury odbiorcze 
przed wejściem do służby w Królewskiej 
Marynarce Wojennej Holandii w 2015 r. 
„Jak dotąd, klient jest bardzo zadowolony
z jakości,” dodaje Marius Simion.

Wspólne przedsięwzięcie z fi rmą Damen to 
tylko jeden z przykładów na to, jak 
ArcelorMittal Galati podchodzi do wyzwań 
związanych z zapewnieniem wysokiej 
jakości wyrobów i usług na bardzo 
konkurencyjnym rynku stoczniowym. 

Ponieważ budowa „Karela Doormana” zbliża 
się do końca, uwaga zaczyna przenosić się 
na nowe statki i okręty, a tych Damen ma 
na deskach kreślarskich sporo. „Od dawna 
współpracujemy z fi rmą ArcelorMittal; 
również i przy tym przedsięwzięciu 
współpraca układa się nam bardzo dobrze. 
Jesteśmy bardzo zadowoleni,” mówi Marius 
Simion. „Planujemy rozciągnąć współpracę 
na nowe przedsięwzięcia.”

 ■

Stal wysokiej wytrzymałości 
to lekkie i mocne okręty

Do budowy kadłuba „Karela Doormana” 
wybrano specjalistyczny gatunek stali 
wysokiej wytrzymałości EH-36, który 
zachowuje swoje właściwości nawet w 
temperaturach sięgających -30°C. 
Oznacza to, że jednostka może operować 
niemalże w dowolnym rejonie świata.

Celem obniżenia ilości spawów, fi rma 
Damen zażyczyła sobie w specyfi kacji 
płyt o szerokości trzech metrów. Dzięki 
temu, iż szersze płyty ograniczają ilość 
widocznych łączeń w dużej części 
środkowej jednostki, korzystnie wpłynęło 
to również na linię okrętu. „Przy dużych 
jednostkach, im większa płyta, tym lepiej,” 
zauważa Marius Simion.

Tam, gdzie to możliwe, ArcelorMittal dostarcza 
blachy grube do budowy statków i okrętów 
transportem kolejowym.

Dane techniczne JSS Karel Doorman

Wymiary: Długość 204,7 m; szerokość 30,4 m; wysokość 7,8 m

Prędkość: 18 węzłów

Załoga: Do 175 osób + 125 osób personelu dodatkowego, np. załogi helikopterów i 
zespoły medyczne

Lądowisko:   2500 m2 + hangar o powierzchni 1060 m2 mieszczący sześć helikopterów ze 
składanymi łopatami.

Wyposażenie Szpital wyposażony w dwie sale operacyjne, oddział intensywnej opieki medycznej,
medyczne: laboratorium rentgenowskie, gabinety zabiegowe i izbę chorych.

Możliwości  40-tonowy żuraw, 40-tonowa winda, rampa Ro-Ro (roll on-roll off) dla ciężkiego
załadunkowe: sprzętu kołowego.
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