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Vânt din pupa!
ArcelorMittal Galaţi şi Damen colaborează la 
construcţia unei noi clase de nave pentru fl ota 
olandeză

Când Karel Doorman va fi  dată în folosinţă în 2015, va fi  cea mai mare navă din 
Marina Regală olandeză. O navă de logistică şi de asistenţă, Karel Doorman este 
una dintre primele nave de acest tip din lume. Construcţia unei nave atât de mari şi 
de complexe este o provocare atât pentru şantierul naval, cât şi pentru furnizorul 
de oţel. Însă, colaborarea strânsă dintre Şantierul Naval Damen din Galaţi şi 
ArcelorMittal Flat Carbon Europe va asigura ca nava Karel Doorman să fi e livrată la 
timp şi fără depăşirea bugetului!

Deplasarea provei pe 
poziţie (Prin amabilitatea: 

Damen Shipyard Galaţi)
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În ultimii cinci ani, constructorii navali 
europeni s-au confruntat cu vremuri 
provocatoare, întrucât industria navală 
trece printr-un ciclu economic difi cil. 
Recesiunea economică mondială a redus 
dramatic volumul de mărfuri transportate 
pe mare şi, prin urmare, cererea de nave noi 
a scăzut. Extinderea de capacităţi şi forţa 
de muncă ieftină din Asia a determinat 
deplasarea activităţii de construcţii navale 
spre est, în ţări precum China şi Coreea. 
Această combinaţie de factori a avut ca 
rezultat subutilizarea sau închiderea multor 
şantiere navale din Europa.

Reducerea riscurilor privind costurile
Cu şantiere navale în Olanda şi România, 
Damen a luat decizia să se specializeze în 
nave tehnice înainte ca cea mai puternică 
recesiune economică să lovească în 2008. 
Prin concentrarea pe construcţia de nave 
precum remorchere, ambarcaţiuni destinate 
efectuării de lucrări, nave maritime, nave 
care deservesc platformele petroliere şi 
nave de transport, Damen şi-a croit o nişă 
pe o piaţă difi cilă şi aglomerată. În prezent, 
cei 6700 de angajaţi ai companiei produc 
aproximativ 150 de nave pe an.

În Galaţi (România), furnizorul preferat 
de oţel al companiei Damen este 
ArcelorMittal Galaţi – amplasat la numai
15 km de şantierul naval. Cele două 
companii au un istoric îndelungat, lucrând 
împreună în trecut la nave precum 
cargoboturi, petroliere şi nave militare.

La momentul în care a fost semnat 
contractul de furnizare de oţel pentru Karel 
Doorman, costul reprezenta o problemă 
majoră pentru constructorul de nave. 
Damen nu a dorit să speculeze variaţiile 
preţurilor pe perioada celor doi ani cât ar fi  
durat construcţia navei. „Damen nu doreşte 
să profi te de pe urma fl uctuaţiilor preţului 
oţelului,” explică Marius Simion, Director de 
Achiziţii şi Logistică. „Dorim doar să 
menţinem locurile de muncă ale oamenilor.”

Pentru a se asigura că nu apar surprize, 
ArcelorMittal a fost de acord cu un sistem 
transparent de stabilire a preţurilor, bazat 
pe un indice public neutru. Acesta a redus 
riscul pentru Damen şi i-a permis să fi e 

complet transparent cu clientul său şi cu 
ArcelorMittal.

Program de livrări fl exibil
Contractul a specifi cat şi cantităţile de tablă 
groasă din oţel cu rezistenţă ridicată (HSS) 
EH-36 care urmau să se livreze trimestrial. 
În mod caracteristic, la navele de această 
mărime, proiectul fi nal şi tehnologia 
construcţiei se desfăşoară continuu pe 
măsură ce nava se construieşte efectiv. 
Contractul i-a permis companiei Damen să 
ajusteze cu precizie comenzile pe măsură 
ce se efectuau schimbările impuse de 
tehnologia construcţiei.

Pentru ArcelorMittal, această abordare a 
funcţionat bine, întrucât a ajutat la 
îmbunătăţirea proceselor interne precum 
programarea producţiei. „Faptul că am avut 
un astfel de contract şi o bună programare 
ne-a ajutat să evităm întârzierile,” afi rmă 
Marius Simion.

Oriunde este posibil, ArcelorMittal 
livrează tablă groasă pentru construcţii 
navale pe vagoane de cale ferată. Astfel se 
reduce numărul de curse necesare cu 
camionul şi este calea cea mai rapidă de a 
se obţine volumul potrivit de oţel la locul 
potrivit şi la momentul potrivit. În cazul 
Karel Doorman, tabla groasă a fost livrată în 
stare laminată şi a fost apoi sablată cu alice 
la şantierul naval.

În vara anului 2013 nava Karel Doorman 
va fi  remorcată din Galaţi în unitatea Damen 
din Vlissingen (Olanda), unde se va fi naliza 
echiparea completă. În 2014, nava şi 
sistemele acesteia vor fi  supuse testului 
fi nal de acceptare înainte de a intra în 
exploatare în Marina Regală olandeză în 
2015. „Clientul este foarte mulţumit de 
calitatea navei la zi,” adaugă Marius Simion.

Proiectul cu Damen este doar un 
exemplu al modului în care ArcelorMittal 
Galaţi se ridică la nivelul provocărilor cu 
privire la calitatea ridicată şi serviciile pe o 
piaţă foarte competitivă cum este cea a 
construcţiilor navale. 

Pe măsură ce Karel Doorman se apropie 
de fi nal, atenţia se îndreaptă către noi nave 
– iar Damen are o mulţime pe planşa de 
desen. „Avem un istoric îndelungat cu 

Oţelul cu rezistenţă ridicată 
face ca navele să fi e uşoare, 
dar robuste

Marca de oţel cu rezistenţă ridicată EH-36 
a fost aleasă pentru corpul navei Karel 
Doorman. O marcă diferită de cele de uz 
general, EH-36 îşi păstrează 
caracteristicile chiar şi la temperaturi 
scăzute de până la -30°C. Aceasta 
înseamnă că nava poate naviga aproape în 
orice colţ al lumii.

Specifi caţia Damen a inclus tablă groasă 
lată de trei metri pentru a se reduce 
numărul de suduri necesare. De asemenea, 
tabla mai lată îmbunătăţeşte linia navei, 
reducând numărul de cordoane de sudură 
vizibile în secţiunea lată de mijloc. „Pentru 
nave mari, cu cât este mai mare tabla, cu 
atât este mai bine,” afi rmă Marius Simion.

Oriunde este posibil, ArcelorMittal livrează tablă 
groasă pentru construcţii navale pe vagoane de 
cale ferată.

Karel Doorman în construcţie la Galaţi 
(Prin amabilitatea: Damen Shipyard Galaţi)

Specifi caţiile navei JSS Karel Doorman

Dimensiuni: Lungime 204,7 m, lăţime 30,4 m, înălţime 7,8 m

Viteză: 18 noduri

Echipaj:  Până la 175 + 125 personal non-maritim precum echipaje de elicopter şi echipe 
medicale

Punte de decolare:   2500 m2 şi hangar de 1060 m2 pentru şase elicoptere cu pale de elice pliante.

Facilităţi medicale: Spital care cuprinde două săli de operaţie, secţie de terapie intensivă, laborator de 
radiologie, săli de tratament şi infi rmerie de navă.

Capacităţi de Macara de 40 de tone, lift de 40 de tone, rampă pentru containere cu rotile şi utilaj
încărcare: greu pe roţi (Ro-Ro).

ArcelorMittal şi o bună colaborare la acest 
proiect, suntem foarte mulţumiţi de modul 
în care s-a desfăşurat,” afi rmă Marius 
Simion. „Intenţionăm să extindem această 
colaborare la proiecte noi.”

 ■
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