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V A· N D E R E · D A C T I E 

Daar iedere IHC-er met staalplaat te maken heeft, hetzij als 

tekenaar, inkoper, boek11ouder, magazijnmeester, plaatwerker, 

hoorder, enz. enz. enz., leek het ons goed een artikeltje over 

de fabricage van staalplaat op te nemen. De Hoogovens te 

IJmuiden waren zo vriendelijk dat voor ons te schrijven. Ook 

op deze plaats danken wij de directie en auteur voor hun 

medewerking. Ongetwijfeld zullen velen het artikel met aan· 

dacht lezen. 

Het artikel over modelbouw werd ons ongevraagd door een 

IHC-er toegezonden. Het verheugt de redactie altijd weer 

opnieuw dergelijke spontane medewerking te krijgen en zij 

hoopt, dat veel IHC-ers naar de pen of het potlood zullen 

grijpen om ook hun steentje bij te dragen. 

En dan de oplossing van het kruiswoordraadsel. Door de 

vele inzendingen konden op ruime schaal prijzen, troost

prijzen en troostprijsjes toegekend worden. Willen de win

naars aan hun firmaredacteuren zeggen op wat voor boek

werk of gereedschap hun keus gevallen is? 

De vaste rubrieken "Kroniek der Werven" en "Foto's van de 

maand" zijn weer present. Voor de fotorubriek hebben we niet 

veel meer in voorraad en we hopen nu maar, dat U ons gauw 

weer wat zult sturen. 
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Sinds J94ó is Nederland ook een industrie rijk, die 
scheepsplaten vervaardigt. De Koninklijke Nederlandse 
Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden, niet al
leen producente van ruw ijzer. staal, dunne plaat, buizen, 
vervaardigt in baar walserij-west ook dikke plaat, De 
productie is op dit ogenblik plm.125.000 ton p. jaar; bin
nen afzienbare tijd zal deze belangrijk kunnen worden op
gevoerd. Platen van 4 mm tot 35 mm (op verlangen dik
ker) worden gewalst. De scheepsplaten worden geleverd 
met certificaat van: de Engelse Lloyd, Rureau Veriras, 
Det Norske Verilas, American Bureau of Shipping, Re
gis.ter Italians. 
Dt: bewerking gaat uit van in de Staalfabriek gegoten 
blokken. 
Aan welke behandelingen wordt het plaatblok nu onder• 
worpen ten einde er een geknipte plaat van Le maken en 
welke werktuigen doorloopt het daarbij? 
Om een goede: plaat Le maken heeft men t'en goed blok 
nodig, dat geen oppervlaktefouten vertoont. Wanneer 
de platte blokken van de Staalfabriek komen, worden die 
eerst netjes gesorteerd in de lange opslag langs de walserij 
gestapeld. Van hier gaat het blok naar één van de drie 
ovens, die aan het begin van het ruim 4-00 m lange gebouw 
opgesteld zijn. Langzaam schuiven de blokken in rijen van 
twee over de baard van de min of meer kanaal-vomiige 
oven van 20 m lengte. waardoor de gasvlam strijkt. Aan 
het laadeinde wordt het koude blok voor een van deze 
rijen gelegd en een clcctrische <luwer schuift de hele rij 
één plaats op, waardoor het blok aan het andere einde, 

Het staalblok uoor het duo-walstuig 

van de Hoogovens 

dat dan juist de goede temperatuur heeft uit de oven 
glijdt. De duur van de verhining in de oven hangt af van 
de dikte van het blok, voor een duu blok (150 �m) is 
het ongeveer drie uur, voor een dik blok (300 mm) wat 
meer dan he.t dubbele. Een goede verwarming (1250° C.) 
i, voor het walsproces van groot belang. Het blok moet 
gelijkmatig van temperatuur zijn anders blij{L de plaat 
onder het walsen niet vlak en een ;rerdere voonvaar<le is, 
dat de oppervlakte van het blok dat in de oven oxydeert 
van een bepaalde hoedanigheirl is, wil mi,n ook i,en plaat 
met een goed oppervlak kunnen maken. 

* * *

In een sleepgoot, die voor de ovens langs loopt, wordt het 
blok snel naar het duowalstuig getransporteerd, waar het 
meermalen doorheen zal moeten. De beide walsen, die 
1040 mm dik zijn en 2900 mm lang, draaien een paar sla
gen de ene kant op en zodra het blok er door is keren zij 
snel van draairichting om en gaal het een paar slagen de 
andere kant op, weer Lot het blok er door is, en zo telkens 
heen en weer. Bij iedere omkering worden de walsen een 
beetje dichter naar elkaar toegeschroefd, wat afgelezen 
kan worden op een grote wijzerplaat, die de afstand van 
de walsen aangeeft. Vóór en achter het walsraam is een 
haan van rollen, waarop het blok naar de walsen rolt of 
bij het uillreclen van de walsen wordt opgevangen. De 
rollenbaan \Ót)r het walsraam heeft nog 'n bijzonderheid; 
daar kan het blok op gedraaid worden en wel om de vol
gende reden. Laten wij aannemen, dat wij een plaat gaan 
walsen van 1.8 m breed en 12 m lang en 6 mm dik en dat 
het blok maar 0.78 m breed is en 1.15 m lang en 255 mm 
dik. Wanneer het blok dan steeds in de lengte gewalst 
wordt, zou de plaat nooit op de verlangde breedte komen 
en dus walst men af en toe ook eens in de breedte. Dan 
gaal het dus zo: 

Breedte Dikte Lengte Dikte 
vermnd. 

mm mm mm mm 

blok uit oven 780 255 1125 
le doorgang (heen) 785 240 1150 15 
2e doorgang (terug) 785 208 1190 32 
90

° 

draajen Breedte Dikte Lengte Dikte 
van het blok verrnnd. 

mm n1m 111m JlllTI 

3c doorgang (heen) 1190 176 925 32 

4e doorgang (terug) 1190 150 1085 26 
5e doorgang /heen) 1190 125 1300 25 
6e doorgang (terug) 1190 100 1625 25 

Duo walst1.1ig 

90 ° draaien Breedte Dikte Lengte Dikte 
van het blok mm mm mm mm 

verrnnd. 
9e doorgang (heen) 1920 54 1960 8 

l 0e doorgang (terug) 1920 49;� 2035 4½ 
90

° 

draaien 
van het blok 

lle doorgang (heen) 2035 40 2380 9!/z 
naar quarto 

Om zo'n serie walsingen goed en vlug te doen verlopen, 
if, een accurate bediening vereist. Dat doen de machi
nisten, die op drie meter hoogte in bet schakelhuis zitten. 
De een bedient de beide motoren van 1000 pk die door 
middel van lange assen de walsen aand_rijven en de heide 
75 pk motoren voor het verstellen van de walsspleet. De 
andere bestuurt de rollenbanen. 
Vlak bij de walsen js een spuitinrichting, waaruit met 
grote kracht (70 atm. druk) water op het hlokoppervlak 
gespoten wordt, waardoor de laag oxied., die in de oven 
gevormd is, als bladders van het blok afgespoten wordt, 
waardoor een schoon plaato1ipervlak verkregen zal wor
den. 
Zo ûen wij dan in snel tempo en onder heftige �toomvor
ming het blok telkens heen en weer gaan tol na 80 sec. 
ongeveer de dikte nog maar 40 mm is en de duowal�en het 
hunne hebben gedaan. De dikke plaat, want van een blok 
kunnen wij da,, al niet meer spreken, rolt dan door naar 
liet quartowalstuig, waar zich iets soortgelijks herhaalt. 
Het <lwarswal�en is hier niet meer nodig, want de plaat js 
al breed genoeg. 
Het quartowalsraam is een bijzonder zwaar in•trument. 
Daarvan geven <le volgende getallen een idee. De �teun
walsen1 die dus het doorbuigen van de stukwalsen moeten 



Het tot plak gewalste staalblok na de eerste gang 
door de quarto-walsen 

tegen gaan, wegen 37 }� ton per stuk en zijn 1400 mm in 
middellijn. De rollagers van iedere wals houden 4-000 ton 
druk uit en het hele walsraam weeg 710 ton. De motor van 
5500 pk kan tijdelijk 15000 pk afgeven, waarbij het kop
pel, dat aan de walsen afgegeven wordt max. 181 m ton is. 
In dit walstuig vinden dan de volgende dikteverminderin
gen plaats van ons gekozen voorbeeld: 

Doorgang No. Breedte Dikte Lengte Dikte 
vermind. 

mm mm mm mm 
Uit duo 2035 40 2380 
1 (heen) 2035 32 2980 8 
2 (terug) 2035 25 3820 7 
3 (heen 2035 20 4770 5 
4 (terug) 2035 16 5950 4 
5 (heen) 2035 12½ 7600 3½ 
6 (terug) 2035 10 9550 2½ 
7 (heen) 2035 8 11900 2 
8 (terug) 2035 6½ 14700 u�
9 (heen) 2035 6 15900 0.5 

Dat duurt ongeveer 55 sec. en daarmee is de eigenlijke 
walsarbeid afgelopen, maar we hebben nog geen verkoop
bare plaat, want de randen zijn nog allesbehalve recht, de 
plaat is min of·meer gegolfd. De plaat, die wij als voor
beeld gekozen hebben is betrekkelijk dun en het is ge
bruikelijk om zulke platen na het walsen nog in een oven 
te gloeien, omdat de temperatuur waarbij de laatste wal
singen hebben plaats gevonden. niet zo hoog is als bij 
dikke platen, die minder snel afkoelen. Door het walsen 
bij deze lagere temperatuur gaan de materiaaleigenschap
pen van de plaat achteruit en dit nadeel kan opgeheven 

worden door de plaat te gloeien op een tcmpcratuu.r van 
800 à 900

° C. 
Dit gloeien gebe11rt direct in aansluiting op het walsen, 
dan wordt nog zoveel mogelijk geprofiteerd van de warm
te, die de plaat nog na het walsen heeft overgehouden. 

Ook deze oven is een lang kanaal (24 m), waar een vlam 
doorheen strijkt. De haard bestaat hier echter 11it een 
groot aantal rollen. Aan het ene einde rolt de plaat er in 
en aan hel andere er uit. 
Plaat die niet gegloeid behoeft te worden, volgt een an
dere weg over een rollenbaan buiten de oven om en komt 
direct in de richtmachine. (Wordt vervolgd). 

WAT DOET U 

I:\ UW VRIJE TIJD 

Het op "onze·• werf gebouwde schip is klaar; het heeft 
zijn officiële proeftocht gehouden en is nu door de Reder 
overgenomen. Morgen vertrekt het naar ze:e. 

Op de werf is nu een zekere leegte ontstaan, want iets dat 
gedurende vele maanden langzamerhand door onze arbeid 
gegroeid is, is plotseling verdwenen. 
Een enkele foto of een krantenbericht zal ons later nog 
wel eens aan het schip doen denken, maar het nieuwe 
werk wacht alweer en dat doet ons het verleden maai al 
te gauw vergeten. 
Toch hoeft dit niet ,want ziet U maar eens naar de foto: 
Dit schip (een kustvaarder van 425 ton deadweight) werd 
jaren geleden door een bepaalde werf afgeleverd. Zo te 
zien vaart het met matige snelheid in een breed kanaal 
waarvan de walkant achter het schip te zien is. De wer
kelijkheid is echter wel iets anders, want het schip is nog 
geen 45 cm lang en het brede kanaal is een mooi spie
gelende glasplaat. 

Ook U kunt zoiets vervaardigen en wel met heel een
voudige hulpmiddelen, die de meester, van ons wel zullen 

bezitten, zoals b.v.: een zaag, een figuurzaag, enige beitels, 
enige vijlen en wat schuurpapier. De aanschaffing van een 
stukje hout, wat triplex, ijzercl.raad, garen en verf zal ook 
wel niet veel moeilijkheden opleveren. Op ons zelf komt 
het echter het meeste aan, want geduld en volharding ,or• 
men voor een goed modelbouwer een allereerste vereiste. 
Vooral de beginneling zal vaak ondervinden dat de ver• 
vaardiging van een bepaald onderdeel heel wat meer tijd 
vraagt dan oorspronkelijk gedacht werd. Want model
bouw moeten we vooral niet onderschatten; het is nu 
eenmaal niet zo, dat we op een Zaterdagmiddag met een 
klomp hout thuiskomen en dat die twee weken naderhand 
omgetoverd is in een sierlijk coastcrtje. Proberen we dit 
toch te bereiken, clan zal onherroepelijk de kwaliteit van 
het model eronder te lijden hebben. 
Nu zult U natuurlijk zeggen, hoe bouwen we zo'n model 
toch eigenlijk? Om dit in een kort bestek te beschrijven 
is onmogelijk en trouwens ook niet noodzakelijk, omdat 
er in ons land diverse tijdschriften op modelbouwgebied 
uitgegeven worden, waarin van tijd tot ûjd een complete 
bouwbeschrijving van een scheepsmodel voorkomt. De 
langste staat van dienst van deze tijdschriften heeft on• 
getwijfeld "de Modelbouwer", uitgegeven door de Neder
landse Vereniging van Modelbouwers of kortweg N.V.M. 
Bovendien 1ij n er in diverse grote steden clubs gevormd, 
die, bijv. elke maand, een bijeenkomst hebben waarop 
dan de in aanbouw zijnde modellen besproken worden. 
Vooral voor beginnelingen is dit natuurlijk reusachtig 
leerzaam. Ook in Amsterdam bestaat een dergelijke club; 
het adres van het secretafrtat luidt: Heemstedestr. 49111• 
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In tegenstelling me: hel model van de kustvaarder(coaster), 
dat een z.g. waterlijn-model is, volgt hier een foto van 
een z.g. vol-model rnn een vrachtschjp met een laadver
mogen van ± 3000 ton en een passagiers accomodatie 
�oor 12 personen. 

Het verschil tussen beide modellen is, dat bij het water
lijn-model alleen het bovenwater-gedeelte van het model, 
en dat bij het vol-model zowel het onder- als bovenwater
gedeelte van het model vervaardigd ,Jjn. Wanneer we het 
vol-model nog van "n voortstuw-mechanisme voorzien, bv. 
een electro.motor met batterijen, beziLLen wc een prachtig 
, arend model. WiiL U een model bouwen waarbij het zelf 
varen op de voorgrond staat, dan zal i.v.m. be,;chacligen een 
aantal kwetsbare detail�. zoals bijv. de railing, dienen te 
vervallen . 

Ik zou nu dit artikel willen besluit�n met de hoop uit te 
spreken, dat er binnen niet al te lange tijd ook een paar 
foto's van een door U vervaardigd scheep,;model in ons or
gaan opgenomen zullen worden; mocht U echter als begin
neUng aan een eerste scheepsmodel beginnen, clan raad ik 
U aan een eenvoudig scheepstype te nemen en voorlnpig 
nog maar niet al te Yccl Ie detailleren. 

J. Koutstaal. (Versclwre).

DER BEDRIJVEN 

Wanne, r wij de Januari-nummers der Zeskant-wcn·en dit 
keer doorbladeren dan ,·inden wc, beginnend in het Noor
den, rnn dhr. J\. Yerschurc een woord ,an man tot man, 
waarin o.a. deze zin , oor komt dat Nederland vergeleken 
met andere landen in het afgelopen jaar goed gewerkt, 
gebouwd, vernieuwd en uitgebreid heeft en aldus werk 
mogelijkheden heeft g,·schapcn, waaraan ook de I.H.C.
'ers hun deel hebben bijgedragen. 
Ook het kernbestuur van Vcrschure werpt een blik terug 
en heeft een woord van lof voor Directie en personeel voor 
wat werd bereikt. mede dank zij de goede samenwerking 
tussen Directie-, kern en andere commissies. 
Onder de titel "Een spoedopdracht., wordt de aandacht ge• 
vest igd op het door Veco Yoor Brazilië uit te voeren 
werk n.l. 1 stoomhopper, 1 zelfvarendc baggermolen en 
een 150 tons drijvende kraan, waatvan hel geheel met de 
3 op de andere werven in aanbouw zijnde motorhoppers 
uitcrUjk op 27 i'IIei ,·oor vertrek gereed moet zijn. De tijd 
is zeer kort, de stormbal hangt uit en daarom moet daar 
het bew1.1ste schepje er op. anders gaat het niet. 
In dichtvorm wordt ons Yerder verhaalt hoe de verjaardag 
van de Sint in Frankrijk voor het daar in Donzère aan
wezige Vcco-personeel werd gevoerd. 

Conrnd-Stork brengt ons het verslag rnn een toneel-a,·oml, 
zij kondigt nu reeds de van 22-29 Juli Le houden rncantie
stopweek aan. terwijl zij enkele regels wijdt aan het jon-. 
genskamp 1950 van werknemers tot 20 jaar. 
Het belang rnn de industrialisatie voor Nederland wordt 
in een a rlikel van 3 kolommen onder de aandacht harer 
lezers gebracht. 
Een inzameling Yan de NIWJN maakte het mogelijk dat 
Haarlem 30 pakkellen naar oYerzcc kon zenden. 
Aan een 60-tal leerlingen der fabri�ksschool kon het 3 
maandelijks rapport worden uitgereikt. 
Werf Gusto begint zijn firma-nieuws met een "Bij de in. 
trPde van het nieuwe jaar··, waarin de goede wensen voor 
1950 uiteraard niet ontbreken. 
Tn de rubriek ,.Doe 't veilig·' wordt een beeld gegeven van 
het aantal ongevallen in de maanden Octobcr. November 
en December 1949. Dit aantal bedroeg 249; 30 gevallen 
leverden een verzuim op van korter dan 1 week en 46 ge
vallen een ,·erLuim korter dan 1 maand. Ongevallen met 
dodelijke afloop deden zich hierbij gelukkig niet voor.Het 
valt verder op. dat voor de meergenoemde 249 ongevallen 
46 getroffenen de leeftijd hadden van 25 t/m 29 jaar en 
er 33 getroffenen waren ,·an 40 t/m 44 jaar oud. In de 

afd. Machinebouw kv.amen de meeste ongevallen voor. 
De rubriek Woningnieuws groeit bij de GuHo. 
Deze werf opent verder een vervolg-rnbriek over ?\foziek. 
Muziek, aldus J1ct artikel, is een kunst, welke is 
opgebouwd uil klinkende lucht. Klinkende lucht noemt 
men geluid. Het geluid ontslaat wanneer een of ander 
voorv. erp in trilling wordt gebracht. 
]. & K. SrniL opent zijn kolommen met een herinnering 
aan het 4-0-jarig huwelij'.(;feest van magazijnmeester 
Goudriaan. om onmidcleUijk daaronder een ,.ln memo
riam·• Le wijden aan de nagedachtenis van de timmerman 
Aart van Krimpen. 
Het kerm·erslag brengt ons op de hoogte van bepaalde 
wensen van het personeel. 
Op deze werf is het personeel opnieuw doorgeUcht. 
l\let correspondentie aan haar militairen �luit deze Kin
derclijbe werf haar kolommen af. 
L. Smit & Zoon neemt in zijn firmanicuws f'en artikel op
namens de kern over loon- en productieverhoging, waarin
harde noten worden gekraakt.
De zilveren jubilarissen C. v. cl. Oe,·cr en A. M. v. d. Rhee 
zien zich een hoekje toebedacht, tern•ijl meerdere
regels gewijd zijn aan het vertrek van Baas de Bie. Dit
mag ook wel. als men weel dat de Bie 49 jaar. 3 maanden
en 2 weken in dienst is geweest. Zijn opvolger als Baas in
de koperslagerij is zijn zoon P. de Bie. Wat onder "Oude
Welvaart" verslaan moet worden, zet de heer J. C. L. Smit
in een 4-tal kernachtige punten uiteen.
Ook deze firma laat haar personeel opnieuw doorlichten.
Welke belangrijke functie het spouwmes achter de cirkel
zaag uitoefent wordt tot slot uiteengezet.
De Klop geeft zijn driemaandelijks o,·crzicht van cl� stand
harer werkzaamheden om vervolgen; stil Le staan bij de
economische Loe,tancl van Nederland bij de aanvang van
1950.
ThomasYaer en Pieternel laten in een Nieuwjaarswens
het Klop-gebeuren in het jaar 1949 de revue passeren.
.. lil de KrnHieb. der bedrijven" in het Januari-nummer is
vcnneld. dat de Directie van L. Smit & Zoon aan de jon
gens overzee een kerstpakket had gezonden. Dit behoeft
in zoverre aanvulling dat het personeel. gesteund door de
Directie deze kerstpakketten heeft verzonden.
31-1.'50 v. cl. Wiel.

Oplossing van het kruiswoordraadsel 

Toen we in December het kruiswoordraadsel plaatsten, 
zeiden wij er bij, dal het erg moeilijk was en dat wc dat 
op verzoek van verschillende IJ LC.-ers gedaan hadden; 
ze vonden de vroeger opgegeven raadsels doodeenvoudig 
ved te kinderachtig. Eerlijk gezegd waren we wel wat 
bang. dat er niet veel oplossingen zouden komen, maar 
zie, Wf' kregen \\ crkelijk ved meer inzendingen dan vorige 
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keren. De I.H.C.-ers, die ons destijds de wenk gaven een 
moeilijk raadsel te plaat�en, danken wij dus heel hartelijk 
voor de goede raad. Wij hopen, dat wc in de toekomst nog 
veel wenken en ideeën van onze lezers zullen ontvangen. 
Ook hadden we beloofd, dat er troostprijzen beschikbaar 
gesteld zouden worden voor inzendingen, die nif'I hele
maal goed waren. Deze belofte doen wij natpurlijk ge
stand: Er zijn zes klassen gemaakt, nl. klasse 1: hoofd
prijzen; klasse 2 troostprijzen voor inzendingen met 1 tot 
5 fouten, kasse 3 idem 6-10 fouten, klasse 4 idem 11 Lot 
15 fouten, klasse 5 idem 16 fouten en meer. Na lotingen 
konden de prijzen als volgt toegekend worden: 

Klasse 1 hoofdprijs van f 15. (0 fouten). 
G. C. Meeuse (Gusto). 
T. van Dam (J & K). 
G. Visscher (Klop). 

j._ C 

Klasse 2 {1-5 fouten) troostprijs van f 10.-. 
]. C. van Genderen (Klop). 
A .B. Kooyman (Verschure). 
Mej. T. K. Jongen cel (L S Z). 
W. A. van Alphen (Gusto). 
J. Bouman (Conrad). 
A. Klijnjan (J & K). 

Klasse 3 (6-10 fouten) troostprijs van f 7.50. 
B. A. Zurburg (Verschure). 
G. de Boer (L S Z). 
D. Krook (Gusto). 
J. Fortgens (Conracl). 
P.C. Kooiman (J & K).

Klasse 4 (11-1.5 /outen) troostprijs van f 5.-. 
C. de :V[unnik (Verschurc). 
Chr. J. van der Hoek (L S Z) 
A. M. H. van den Bergh (Gusto). 
Mej. W. J. Radsma (Conrad). 
Joh. Stam (J & K). 

Klasse 5 (16 en meer fouten) troostprijs i-a,1 f 2.50. 
J. van Asten (Gusto). 
M. N. HePsemans (Conrad). 
C. J. Poirot (J. & K.) 
L. Kriek (Klop). 
C. van den Heuvel (L S Z). 

FOTO 
-van de maand

Keizersgracht, Amsterdam 

Voor deze rubriek ontvingen wij twee foto's van de heer $
Haan (Versehure). Wat een prachtige foto van Oud-
Amsterdam! Vele niet.Amsterdamse I.l·I.C.•ers zouden •• 

zeker graag de afgebeelde buurten eens met eigen ogen 
willen gaan zien. Wie stuurt ons nog meer foto's? 
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