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Overgenomen uit 

lit.24 

Met toestemming van de auteur overgenomen uit Corruptie in het openbare Ieven 
van ontwikkelingslanden door B. J, 5. Hoetjes (lnslituut voor Politieke Wetenschap, 
Leiden, 1977). 

Landeninformatie 
Oppervlakte: 3,3 miljoen km2 (97x Nederland). 
Hoojdstad: New Delhi. 
Staatsvorm.: federale staat met 22 deelstaten en 8 union 
territories. De deelstaten zijn weer onderverdeeld in 
distrikten. 
Klimaat: tropisch-moesson. De volgende seizoenen 
kunnen onderscheiden worden: winter: 
december-februari; zomer:maart-mei; regenseizoen met 
zuid-west moesson: juni-september; periode na de moesson 
met in het zuiden van India noord-oost moesson: 
oktober-december. 
Godsdienst: 83% hindoes, 11% moslims, enkele 
percentages christenen, sikhs, boeddhisten e.a. 
Middelen van bestaan: voornamelijk landbouw, visserij en 
veeteelt (ruim 72%}; industrie (91/2%), handel (51/2%), 
transport en andere diensten (11 %). 
Aantal inwoners: ongeveer 600 miljoen (1975). 
Bevolkingsgroei; 2,2% per jaar (1961-1971). Dit is 12 miljoen 
mensen per jaar. 
Alfabetisme: ongeveer 30% van de totale bevolking is 
geletterd. 
Taal: 14 bij de grondwet erkende talen. De voornaamste 
zijn het Hindi en Engels. 
Urbanisatiegraad: 20% van de bevolking leeft in steden. 
Steden: negen steden hebben meer dan een miljoen 
inwoners. Dit zijn in volgorde van grootte (tussen haakjes 
de grootte in miljoenen): Calcutta (7), Bombay (6), Delhi 
(3,7), Madras (3,1}, Hyderabad (1,7), Ahmadabad (1,7), 
Bangalore (1,6), Kanpur (1,2), Poona (1,1). 
Spoorwegnet: totaal 60.000 km bestaande uit smal- en 
breedspoor. 
Bruto nationaal produkt: 110 Am. dollar (1973) per hoofd 
van de bevolking. 
Munteenheid; rupee. Een)rupee bestaat uit 100 paisa en is 
ongeveer 30 cent. ( 'tfjli 
lnvoer: de voornaamste gei'mporteerde produkten zijn 
ijzer, staal en machinerieen. 
Uitvoer: de voornaamste exportprodukten zijn jute, thee, 
katoen en ijzererts. 
Buitenla.ndse schuld: 12,4 mi]jard dollar in maart 1974. 
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VOORWOORD 

Op deze plaats wil ik al diegenen bedanken die deze studie mogelijk hebben 

gemaakt. 

Op de eerste plaats is dat Michael Windey, direkteur van de Village Recon

struction Organisation in India, die mij en mijn vrouw de kans heeft gege

ven een enorme ervaring rijker te worden. 

Niet alleen hij, maar ook andere VRO medewerkers hebben ons veel geleerd 

over India en ons geholpen in moeilijke omstandigheden. 

Ik denk daarbij speciaal aan G.N. Reddy die mij in het hete Vinobanagar 

bijgestaan heeft als tolk, en die indruk op m1J maakte door zijn inzicht in 

de ontwikkelingsproblematiek van het Indiase platteland en zijn motivatie 

op dit terrein te werken. 

Niet alleen hij, ,maar ook andere kollega's als Baktavatsalam, Gopal, Lingam 

en Rao hebben mij veel geleerd. 

Een bijzondere indruk op mij heeft gemaakt mr. Venkaya uit Naganpally, een 

landloze Haryan (kasteloze), die in staat bleek de koordinatie van de 

werkzaamheden rond de baksteenproduktie op zich te nemen, maar met w1e 

ik t.g.v. de taalbarriere nooit in staat ben geweest een echt gesprek te 

voeren. 

Verder wil ik de heer P.Bekker van het Technisch Centrum Waalsteen in Nij

megen bedanken voor de grote hoeveelheden tijd die hij ter beschikking 

stelde om mij en mijn vriend Paul Gerritsen in te wijden in de geheimen 

van de baksteentechnologie. 

Ook in de begeleiding heeft hij een belangrijke rol gespeeld. 

De heren T.v.d. Ven en H.v.d. Hart zeg ik dank voor de nuttige adviezen 

die ze mij gegeven hebben bij het schrijven van het rapport. 

Een speciaal woord van dank gaat naar Paul Gerritsen, die mij tijdens m1Jn 

verblijf in India zoveel mogelijk heeft proberen te ondersteunen. De dis

kussies die we terug in Nederland voerden maakten, dat de problematiek een 

stuk duidelijker op tafel kwam. 

Ook ben ik dank verschuldigd aan mijn Mercedesbusje 206-D die ons 40.000 

km heen en terug naar India heeft vervoerd, zonder noemenswaardige sto

ringen, onder vaak barre omstandigheden, en aan de Werkgroep Studiereizen 

Ontwikkelingslanden (WSO) die een aanzienlijke bijdrage heeft gegeven aan 

de reiskosten die aan de expeditie verbonden waren. 



Last but not least is het mijn vrouw Truus, die de nodige ruimte wist te 

kreeeren voor een wederzijdse solidariteit die ons vaak moeilijke en harde 

verblijf op het Indiase platteland tot een intense belevenis heeft 

gemaakt. 

Ad Sannen 

Eindhoven, april 1980 



SAMENVATTING EN KONKLUSIES. 

In dit rapport staat centraal de kleinschalige bouwmaterialenproduktie 

in het Ryderabad distrikt van de deelstaat Andhra Pradesh in India. 

De analyse beperkt zich tot bouwmaterialen voor de murenbouw, zodat baksteen

fabrikage bijna logischerwijs het hoofdthema is. 

Ret onderzoek werd geinspireerd door, en uitgevoerd bij de 'Village 

Reconstruction Organisation' (VRO) die in een van haar plattelandsontwik

kelingsprojekten (Vinobanagar) kleinschalige bouwmaterialenproduktie wilde 

gaan opzetten. Dit met het doel enerzijds bouwmateriaal ter beschikking te 

krijgen voor de bouw van een dorp van ~ 500 gezinnen, en anderzijds werk

gelegenheid te verschaffen in niet-landbouw aktiviteiten. 

Ret probleem was echter, dat de traditionele wijze waarop men in de streek 

baksteen maakt, tot een zeer slechte kwaliteit leidt. De VRO wenst echter 

een goede kwaliteit baksteen voor haar dorp en wil graag weten op welke 

wijze dit te realiseren is in de gegeven situatie. 

De hoofddoelen vanhet onderzoek werden daarom als volgt geformuleerd: 

A. Ret onderzoeken van de mogelijkheid, de traditionele produktie

wijze van baksteen in de regio zodanig te verbeteren, dat aan

zienlijk betere baksteen wordt geproduceerd, zonder dat de 

bouwkosten daardoor te sterk stijgen. 

B. Te komen tot een ontwerp produktiesysteem dat in de gegeven 

(rurale) situatie optimaal is. 

Ret rapport behandelt na een theoretisch hoofdstuk over de technologie

keuzeproblematiek, waarin een model voor technologiekeuze gepresenteerd 

wordt, allereerst de algemene bouwmaterialenproduktie in het Hyderabad 

distrikt. Rier is naast de traditionele materialen een bijzondere plaats 

ingeruimd voor de zogenaamde mode~ne materialen. 

Uit deze eerste orientatie komt naar voren dat er in de regio van onderzoek 

nooit serieuze pogingen zijn ondernomen om de slechte kwaliteit baksteen 

te gaan verbeteren, maar dat er eerder,gezocht wordt naar een alternatief 

voor baksteen op basis van cement en natuursteen, welke laatste grondstof 

overvloedig aanwezig is. 

In ieder geval wordt besloten om naast mogelijke verbeterde baksteenproduktie

methodes ook het betreffende baksteenalternatief, de zogenaamde steen-beton 

blokken, op zijn haalbaarheid te onderzoeken. 



Hierna wordt ingegaan op de Indiase baksteen industrie waarbij de situatie 

van de baksteenindustrie in het Hyderabad distrikt, de traditionele produk

tiewijze en verbeterde produktiemethodes aan de orde komen. 

Direkt daarop aansluitend worden de steen-betonblokken behandeld. 

De voornaamste knelpunten in de traditionele produktiewijze van baksteen 

nl. de kleivoorbewerking, het vormproces en (in veel mindere mate) het 

bakproces, vragen om een fundamentele verbetering. 

Er worden daarom 5 verbeterde produktiesystemen (modellen) geselekteerd 

die voor nadere analyse in aanmerking komen, en waarin de verbetering van 

genoemde knelpunten essentieel is. 

Na het doorrekenen van de 5 model-produktiesystemen blijkt dat er niet 

slechts een systeem altijd optimaal kan zijn maar dat rekening gehouden 

moet worden met de mogelijke produktieomvang (afzetkapaciteit). 

Ret blijkt dat voor produktienivo's boven,de 3 miljoen per jaar, het ge

mechaniseerde produktieproces (extrusiepers) waarbij de stenen in een 

kontinue oven gebakken worden, het meest rendabel is. 

Beneden de 3 miljoen is het handvormproces, waarbij de stenen in een dis

kontinue oven (clamp ofwel veldbrandoven) gebakken worden, te prefereren. 

Er wordt vervolgens een kanttekening geplaatst bij deze keuze. 

Als nl. blijkt dat de marktprijzen, zoals die gebruikt zijn in het door

rekenen van de modellen, sterk vervormd zijn t.g.v. een aantal oorzaken, 

d.w.z. niet de werkelijke waarde voor de ekonomie weerspiegelen, moeten ze 

gekorrigeerd worden. 

De noodzaak hiertoe is vooral aanwezig in ontwikke~ingslanden, tenminste 

als men wil komen tot een evenwichtige allokatie van produktiefaktoren in 

de ekonomie. 

De gekorrigeerde marktprijzen worden schaduwprijzen genoemd en zijn vooral 

van belang voor makro-ekonomische analyses. 

In dit geval wordt bekeken in hoeverre de baksteenindustrie van een hele 

regio omgevormd zou kunnen worden, zodat de relevantie van een schaduwprijs

benadering aangetoond is. 

De schaduwprijsbenadering geeft aan dat het handvormproces makro-ekonomisch 

gezien nu over de hele produktierange de voorkeur heeft, met dien verstande 

dat een kontinue oven aileen haalbaar is hoven een produktienivo van 3 

miljoen per jaar, en dat daarbeneden gewoon in clamps gestookt meet worden. 

Om een eventuele overgang naar de nieuwe technologie mogelijk te maken is de 

rol van de overheid erg belangrijk. Zij moet nl. via een systeem van belas-



tingen en subsidies, die technologie gaan stimuleren die maatschappelijk 

gezien het meest gunstig is. 

Daarnaast moet ze voorlichting geven aan de afnemers van baksteen, nl. dat 

de hogere marktprijs van het produkt uiteindelijk tot lagere totale bouw

kosten zal leiden t.g.v. een aantal voordelen die met het verbeterd pro

dukt samenhangen, en moet ze d.m.v. het uitvaardigen van nieuwe bouw

voorschriften de toepassing van slechte baksteen terugdringen. 

In het laatste hoofdstuk wordt bij deze schaduwprijsbenadering weer een 

kanttekening geplaatst omdat de kans bestaat dat hierdoor inefficiente 

produktiesystemen gesubsidieerd kunnen gaan worden. Er wordt hier ge

probeerd om het geselekteerde produktiesysteem te moderniseren, om de 

arbeidsproduktiviteit op te voeren en kostprijsverlaging te bewerkstelligen. 

Dit lukt via het gebruik maken van in India niet direkt beschikbare tech

nieken zoals droogrekken, meerdelige vormbakken en steekwagens, maar~die 

toch als aangepast beschouwd kunnen worden aan de situatie. 

Er komt nu een produktiesysteem uit de bus dat niet alleen volgens markt

prijzen, maar ook volgens schaduwprijzen optimaal is. 

De eindkonklusie is nu dat als een schaduv~rijsbenadering tot een andere 

keuze leidt als een marktprijsbenadering, er iets mis is met de aanwending 

van (schaarse) produktiefaktoren. 

Er moet dan eerst bekeken worden of het mogelijk is het betreffende pro

duktiesysteem aan te passen (zonder overigens in een ander uiterste terecht 

te komen), alvorens over te gaan tot subsidieren (met alle komplikaties 

van dien). 

Voor het VRO projekt wordt op grond van de analyse de kleinschalige va

riant (I milj. per jaar) van het nieuw ontworpen produktiesysteem aanbevolen. 

Dit produktiesysteem bestaat uit: 

- het afgraven van de klei met de hand 

- het voorbewerken van de klei met de zogenaamde Ghol-

methode (wassen van deklei) 

- vormen m.b.v. de vormbakmethode (handvorm) aan verplaats

bare vormtafels en met vijfdelige vormbakken. 

- drogen op platen in droogrekken gedurende de eerste 3 dagen 

en volledig drogen op stapels in de buitenlucht; 

- bakken in clamps; 

- sorteren en opslag op tasveld; 



- transport binnen het produktieproces zoveel mogelijk met 

kruiwagens en steekwagens. 

De konklusie voor de steen-betonblokken is, dat produktie ervan alleen 

aanbevolen wordt in die gevallen waar baksteen over grate afstanden aan

gevoerd moet worden en er lokaal geen mogelijkheden zijn om baksteen te 

maken. 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE I~~EIDING 

1.1. Kader van het onderzoek. 

Het onderzoek vond plaats als afstudeeropdracht bij de afdeling bedrijfs

kunde van de Technische Hogeschool Eindhoven, in het kader van het onder

zoeksplan van de vakgroep Aangepaste Technologie. l) 

Deze vakgroep houdt zich o.a. bezig met het ontwerpen van optimale prodwc

tiesystemen voor ontwikkelingslanden, rekening houdend met de bedrijfsre

levante omgeving. Met name wordt aandacht geschonken aan de rol van de ~ 

technologie in het produktiesysteem, maar ook sociale en ekonomische as

pekten worden bestudeerd. In verband hiermee onderhoudt de vakgroep kontak

ten met organisaties en instituten in ontwikkelingslanden die o.a. werk

zaam zijn op het gebied van de plattelandsontwikkeling. 

In dit geval werd de opdracht uitgevoerd bij de Village Reconstruction 

Organisation (VRO), een plattelandsontwikkelingsorganisatie die met name 

werkt in de deelstaat Andhra Pradesh (AP) in Zuid India. 2) 

Het onderzoek werd tevens gesteund door de vakgroep Bedrijfsekonomie van 

de afdeling Bedrijfskunde in verband met de ekonomische aspekten, en door 

het Technisch Centrum Waalsteen in Nijmegen (TCWN) op het gebied van de 

technische aspekten. 

De periode van het veldwerk in India liep van November '78 tot augustus 

'80; de verslaglegging duurde van oktober 1979 tot april 1980. 

De studiereis werd gefinancierd door de Werkgroep Studiereizen Ontwikke

lingslanden (WSO). 

1.2. Beschrijving van het onderzoeksveld. 

Om een indruk te geven van de werksituatie zal ik een korte beschrijving 

geven van de VRO als organisatie, en van het projekt waarbinnen het onder

zoek plaatsvindt. 

1) Tegenwoordig is deze vakgroep samengevoegd met de vakgroep Technische 
Produktiesystemen, en heet daarom (afgekort) AT/TPS. 

2) Voor de lezer die onbekend is met India, is aan het begin van dit rapport 
een beknopte landeninformatie opgenomen. 
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De VRO 

De VRO is een plattelandsontwikkelingsorganisatie die in 1969 werd opge

richt om te werken in gebieden aan de oostkust van India, die herhaaldelijk 

getroffen werden door zware cyclonen. 

De filosofie die aan het werk ten grondslag ligt is, dat de mensen in een 

krisissituatie (bv. na een cycloon) eerder de grondoorzaken van hun armoede 

gaan begrijpen en daardoor gemotiveerd zijn om als gemeenschap, dus over 

kaste- en andere tegenstellingen heen, gezamenlijk hun ontwikkeling ter 

hand te nemen. 

De VRO is geen liefdadigheidsinstelling die dekens uitdeelt in rampgebieden 

maar een 'community development' beweging, die met als uitgangspunt een kri

sissituatie, een integraal ontwikkelingsprogramma in dorpen uitvoert. 

Als een van de belangrijkste onderdelen in het programma moet genoemd 

worden het 'low-cost housing' projekt omdat 'cyclone-proof' huisvesting 

in deze gebieden nu eenmaal een zeer hoge prioriteit heeft. 

De VRO schenkt veel aandacht aan ontwerpvraagstukken m.b.t. de 'rural 

low-cost housing', en er wordt druk geexperimenteerd met allerlei typen 

huizen. 

De VRO moet echter niet beschouwd worden als eenJarchitektenburo of een 

asnnemersbedrijf. Bij alle bouwprogramma's staat voorpp, de participatie 

en de vorming van de totale dorpsgemeenschap. De bouw van een nieuw dorp 

wordt beschouwd als uitgangspunt voor een verdergaande ontwikkeling 

waarin werkgelegenheid en arbeid centraal staan, gesteund door opvoeding 

en onderwijs, gezondheidszorg en kooperatieve organisatie. 

Werkgelegenheid wordt in de eerste plaats gezocht in de landbouw; daarnaast 

zijn er projekten in de kleinschalige industriele sfeer. 

Uitgebreidere informatie over de VRO heb ik bijeengebracht in bijlage I. 

Het Vinobanagar settlement projekt 

Om enig inzicht te verkrijgen in de situering van het projekt en de sociaal

ekonomische achtergrond ervan is het aan te bevelen eerst bijlage II, par.I, 

2.1 en 2.2 te lezen. 

In september 1953 werd een gebied van ongeveer 3000 acres (1 acre = ca. 0,5 

ha) door de toenmalige Nizam van Hyderabad geschonken aan Vinoba Bhave, 

stichter en organisator van de Bhoodan beweging (Bhoodan betekent gave van 

land). Deze beweging was ~n 1951 opgericht om land te krijgen van landeige

naren en het te verdelen onder de vele landloze boeren. 

De verantwoordelijkheid voor het beheer en de ontwikkeling van het gegeven 
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land in de deelstaat AP, kwam te liggen bij de Bhoodan Yagna Samthi die 

in 1956 in Hyderabad werd opgericht. Nu heet deze organisatie de Bhoodan 

Board. 

Het gebied van 3000 acres, dat Vinobanagar werd genoemd, ligt op een afstand 

van ongeveer 40 km van Hyderabad, tussen de dorpen Ibrahimpatan en 

Naganpally in een onderontwikkeld plattelandsgebied (zie bijlage II,2.2). 

Tot 1979 gebeurde er niet veel met V-nagar, behalve dan dat ongeveer 100 

gezinnen van landloze boeren een stukje grond hebben gekregen van 3-5 acres 

waar ze met veel inspanning wat droge landbouw kunnen bedrijven. Het was 

de bedoeling geweest om in totaal zeker 500 gezinnen in dit gebied een 

levensmogelijkheid te bieden. 

Dit is er niet van gekomen door tal van oorzaken. 

Een van de meest belangrijke oorzaken is dat de Bhoodan Board niet over de 

kapaciteiten en middelen beschikt om op een dergelijke schaal ontwikke

lingsaktiviteiten uit te voeren. 

Een andere oorzaak is, en dat is tegelijk een van de zwaarste veel gehoorde 

kritieken op de hele Bhoodan beweging, dat tijdens de kampagnes van Vinoba, 

deze zich liet afschepen met voor de boeren waardeloos land, dat de land

eigenaren toch moeilijk produktief konden maken. 

Dit was ook het geval met V-nagar. Het is weliswaar een gebied met vele 

peentiele mogelijkheden, maar een individuele boer heeft niet de mogelijkheic 

om meer te doen dan wat vee te laten grazen of een armetierige castorzaad

oogst van zijn droge grond te halen. 

Omdat de Bhoodan. Board toch wel wat met het gebied wilde doen, zochten ze 

de hulp van een professionele ontwikkelingsorganisatie. Uiteindelijk is dit 

de VRO geworden, hoewel het projekt voor de VRO nogal uit de toon viel, 

vergeleken met de projekten in de 'cyclone affected areas'. 

In juli '78 werd in Hyderabad de 'Vinobanagar Development Society' (VDS) 

opgericht, hetgeen een samenwerking is tussen de Bhoodan Board en de VRO. 

In de oprichtingsakte werden de doelstellingen van de VDS als volgt gefor

muleerd: 

-To assist the people in their efforts to provide common amenities 
such as wells, communityhall, schools, industries, garden-cultiva
tion etc. to bonafide assignees. 

-To organise various educational programmes for the people in the 
new settlement. 

-To undertake on a cooperative basis rural development projects with 
the people, to plan and execute the settlement/housing of the new 
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communities who are to occupy the area, to provide social faci
lities and amenities necessary for the development and growth, 
and to take up appropriate educational projects conducive to the 
above mentioned developmental purposes. 

De VRO kreeg de verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingsaktiviteiten in 

V-nagar en kreeg daartoe 4 verspreid liggende stukken grond toegewezen van 

waaruit diverse aktiviteiten ondernomen konden worden (zie bijlage II,fig.5). 

Aangezien het de bedoeling was om van V-nagar een dorpsgeneenschap te maken, 

kon de VRO haar eigen werkwijze weer gaan volgen, d.w.z. beginnen met de 

bouw van een dorp samen met de mensen die er zouden komen te wonen. 

Het idee was om in V-nagar zelf bouwmaterialen te gaan produceren voor het 

bouwprogramma om zodoende de basis te leggen voor een bescheiden klein

schalige industrie die broodnodige werkgelegenheid zou kreeeren voor de 

toekomstige bewoners. 

Dit idee vormde het uitgangspunt voor de onderhavige studie, waartoe ik in 

november '78 in Hyderabad aankwam en mij een maand later vestigde in V-nagar 

onder primitieve omstandigheden. 

1.3. Probleemstelling. 

De probleemstelling kan men opgebouwd denken uit 2 delen. Enerzijds is 

daar de gegeven situatie in V-nagar zelf, en anderzijds het ontwikkelings

plan van de VRO. Anders gezegd, de kloof tussen gewenste en bestaande si

tuatie. 

De bestaande situatie in V-nagar kan als volgt in enkele ruwe lijnen ge

schetst worden: 

- Het is een ruw, rotsachtig en onbewoond gebied waar wat droge landbouw 

bedreven wordt, en dat verder benut wordt voor vee•teelt. 

- V-nagar ligt in een typisch onderontwikkeld plattelandsgebied met .enkele 

kleine dorpen in de omgeving, hoewel er ook een grote'stad ligt op 40 km 

afstand (2 miljoen inwoners). 

- Er is een bevolking waaruit toekomstige bewoners van V-nagar betrokken 

kunnen worden (landlozen enz.). 

- Er is grote behoefte aan werkgelegenheid met name in het droge seizoen. 

Enkele grepen uit het ontwikkelingsplan van de VRO voor V-nagar: 

- Er moet een nieuwe dorpsgemeenschap gesticht worden met voornamelijk men

sen uit de armste lagen van de bevolking uit de omgeving. 

- Er moet daartoe eerst een minimum infrastruktuur aangebracht worden. 

- Er moeten projekten starten op het gebied van: 
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watervoorziening en irrigatie, 

landbouwontwikkeling, 

werkgelegenheid buiten de landbouw, 

onderwijs (zowel voor volwassenen als kinderen). 

Door deze projekten wordende mensen betrokken bij V-nagar, en zullen ze 

het langzamerhand als 'hun' gebied gaan beschouwen. 

Op het gebied van wergelegenheidsprojekten bestaan de volgende ideeen: 

- Het idee om kleinschalige industrie op te zetten op basis van lokaal 

aanwezige grondstoffen met het doel werkgelegenheid en inkomen te kreeeren. 

- Het idee om lokaal bouwmateriaal te gaan produceren voor het geplande dorp. 

- De wens om de plattelandsindustrie op een hoger nivo te brengen d.m.v. 

innovaties. 

Wat betreft de planning van deze aktiviteiten dient vermeld te worden, dat 

men 500 gezinnen wil vestigen in een periode van 5 jaar. Reeds in 1979 zou 

begonnen moeten worden met de eerste 100 gezinnen. 

Voor het benodigde bouwprogramma schat men de komende 2-3 jaar, 4-5 miljoen 

bakstenen nodig te hebben. Deze zouden indien mogelijk, lokaal geproduceerd 

moeten worden. 

Het plan bestond om in mei '79 al met de bouw van het dorp te beginnen en 

er werd de nadruk op gelegd zo snel mogelijk met de produktie van baksteen 

te beginnen om het droge seizoen van '79 niet verloren te laten gaan. 

(De baksteenproduktie vindt nl. in de open lucht plaats, en kan aileen in 

de droge tijd gebeuren). 

Ik werd nu vrij abrupt gekonfronteerd met een konkrete uitvoeringsopdracht 

i.p.v. eerst bezig te gaan met een systematisch opgezet onderzoeksprogramma, 

voortvloeiend uit de geschetste probleemstelling. 

Desondanks rezen er een aantal vragen: 

1. Hoe zit het met de beschikbare waterreserves in V-nagar?. Het gebied ligt 

nl. hoger vergeleken met de omgeving en ziet er nogal droog uit. Er .is 

veel water nodig voor de landbouw, industrie en huishoudens. Het is belangrijl 

na te gaan of water niet een beperking gaat vormen voor de ontwikkeling. 

2. Zijn er gegevens bekend over de populatie waaruit de toekomstige bewoners 

geselekteerd worden? 

3. Hoe is de houding van de mensen die reeds een stuk grond hebben in V-nagar 

tegenover vestiging aldaar? 
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4. Is het trouwens verstandig om al zo snel met bouwen te beginnen? Een 

ontwikkeling die leidt tot eigen initiatief van de mensen om te gaan bouwen 

is misschien beter. 

5. Hoe is de houding van lokale autoriteiten en lagere overheid t.o.v. het 

projekt? Welke steun is ervan teverwachten? 

6. Zijn er voldoende fondsen, organisatievermogen en technische kennis om 

het .nogal ambitieuze programma mogelijk te maken? Moet er in het ontwik

kelingsplan oak rekening gehouden wordenmet hettrainingsaspekt? 

7. Hoe zit het met de energievoorziening? Moet er een. elektriciteitsaan

sluiting komen, of kan er oak lokaalenergie opgewekt worden. 

8. Hoeveel geschikte of geschikt te maken landbouwgrond is er aanwezig? 

Hoeveel zou hiervan bevloeid kunnen worden? Welke gewassen kunnen er geteeld 

worden? Hoeveel gezinnen kunnen hier een bestaan in vinden? 

9. Zijn er mogelijkheden voor goed opgezette veehouderijprojekten, en hoeveel 

gezinnen zouden hiervan kunnen leven? 

10. Welke grondstoffen komen in V-nagar voor of kunnen gemakkelijk betrokken 

worden uit de omgeving? Kunnen op basis van deze grondstoffen haalbare pro

duktie-units opgezet worden? 

11. Hoe is de struktuur van de lokale markt m.b.t. de geproduceerde goederen? 

Voor produkten die niet direkt in V-nagar afgezet kunnen worden moet er 

vooral ~in het begin een externe markt zijn, omdat het anders geen zin heeft 

om ze te gaan maken. 

Ret is natuurlijk duidelijk dat ik niet al deze vragen kan beantwoorden 

zonder een deugdelijk onderzoek. Daarvoor ontbrak de tijd; ik moest gedeel

telijk vertrouwen op uitlatingen van derden en ook rekening houden met reeds 

bestaande plannen. Op andere vragen zoude tijd een antwoord geven. 

(Bijlage II zegt iets over bovenstaande vragen). 

Ten behoeve van het onderzoek moest ik dus een beperking zoeken in de veel

omvattende probleemstelling. Rekening houdend met mijn interesse en achter

grond was het duidelijk dat het onderzoek zou moeten komen te liggen op 

het vlak van de kleinschalige industrie. 

Voor de VRO bleek de prioriteit duidelijk te liggen bij de bouwmaterialen

produktie, met name baksteen. 

Met de opdrachtgever bereikte ik een kompromis in die zin dat ik direkt zou 

beginnen met de opzet van een traditionele baksteen produktie-unit i.v.m. 

de behoefte aan bouwmateriaal. Parallel hiermee zouden dan de onderzoeks

a~tiviteiten gaan lopen. 
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Het onderzoek zou gekoncentreerd moeten worden op de verbetering van de tra

ditionele baksteenproduktiewijze in het Hyderabad distrikt, omdat deze een 

zeer slechte kwaliteit baksteen aflevert. De resultaten van dit onderzoek 

zouden weer gebruikt kunnen worden voor de produktie-unit in V-nagar. 

1.4. Doel van het onderzoek. 

De hoofddoelen van het onderzoek kunnen als volgt geformuleerd worden: 

A. Het onderzoeken van de mogelijkheid, de traditionele produktiewijze 

van baksteen in de regia zodanig te verbeteren, dat aanzienlijk betere 

baksteen wordt geproduceerd, zonder dat de bouwkosten daardoor te sterk 

stijgen. 

B. Te komen tot een antwerp produktie-systeem dat in de gegeven (rurale) 

situatie optimaal is. 

1.5. De onderzoeksopzet. 

De onderzoeksopzet is weergegeven in figuur 1. 

Hieruit is te zien dat het onderzoek uit 4 fasen bestaat: 

Fase 1. 

Voorstudie in Nederland, waarin algemene kennis over de produktie van bakstee 

werd vergaard, vooral m.b.t. ontwikkelingslanden.(zie hiervoor bijlage IV). 

Fase 2. 

Het veldonderzoek in India, dat op zijn beurt bestaat uit 3 parallelle stro

men die elkaar ondersteunen: 

a. Technologie-onderzoek zowel in theorie als praktijk in de bouwma

terialen industrie, met name materialen voor de murenbouw. 

Hier gaan vooral de hoofdstukken 3, 4 en 5 alsmede bijlage III en 

IV over. 

b. :,Het begeleiden van de konkrete opzet van een traditionele produktie

unit voGlr baksteen, waaruit veel gegevens verzameld konden worden 

over prijzen, kosten, grondstof, technieken enz. Dit aspekt wordt 

kart behandeld in bijlage II. 

c. Literatuuronderzoek en informatieverzameling d.m.v. intervieuws 

Fase 3. 

en observatie. Een ~iteratuurlijst en een lijst van organisaties 

en instituten waarmee kontakt is geweest in India , zijn opgenomen 

achterin het rapport. 

Het ontwerpen van een optimaal produktiesysteem, waarvoor nog een aanvullend 
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literatuuronderzoek over het onderwerp 'keuze van technologie' werd verricht. 

De neerslag van dit literatuuronderzoek in het rapport bestaat uit hoofd

stuk 2. 

In deze fase wordt m.b.v. de konkrete gegevens uit de vorige fasen een op

timaal produktiesysteem voor de regia van onderzoek algemeen, en voor V-nagat 

in het bijzonder afgeleid. Dit op basis van een fin~ieel-ekonomische analyse 

m.b.v. zowel marktprijzen als schaduwprijzen. 

Hier zijn de hoofdstukken 6, 7 en 8 aan gewijd, alsmede de bijlagen V en VI. 

Fase 4. 

Rapportage. 

Figuur 1 De onderzoeksopzet. 

Verzameling van 
FASE I algemene kennis 
Voorstudie over het bak-
in Nederland steen produktie-

proces. 

I l 
"'/ 

Technologie- Begeleiden van de Informatieverzameling 
onderzoek in de opzet van een d.m.v. literatuur-
bouwmaterialenprod. !- traditionele bak- - onderzoek, intervieuws. 
(murenbouw) steenproduktie- en observatie 

unit. 

FASE II 
Veldonderzoek in India 

I I 

"'/ 
Literatuuronderzoek 
over keuze van tech-
nologie. 

,v '~ 
Bepaling van de Bepaling van de 
optimale techno- optimale technologie 
logie volgens volgens schaduw-
mark tprii zen prijzen 

~ --FASE III ""' Ontwerp van een opti- I' 

Ontwerp optimaal maal produktiesysteem 
produktiesysteem voor de regio algemeen 

en voor V-nagar i.h.b. 

"'-... ~ 

FASE IV 
Rapport age 
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HOOFDSTUK 2 KEUZE VAN TECHNOLOGIE 

2.1 Inleiding 

Een belangrijk beleidsvraagstuk in ontwikkelingslanden is dat van de 

technologiekeuze. 

Ontwikkelingslanden Z1Jn ontvangers van de technologie die in rijke landen 

ontwikkeld werd en ze zijn meestal gedwongen te k£6zen uit die voor bet land 

vaak onaangepaste 1) technologien. Het alternatief lijkt nl. te zijn: te 

moeten blijven steunen op de traditionele lokale technologie met een lage 

produktiviteit en efficiency. 

Tach zijn er voor het beleid t.a.v. de technologische ontwikkeling, tussen 

en binnen deze twee uitersten wel meerdere alternatieven denkbaar, en ook 

aanwezig zeals: 

a. Importeren van de modernste technologien uit de industrielanden 

(kunstmest, cement). 

b. Importeren van oude technologien uit industrielanden (textiel). 

c. Importeren yan de arbeidsintensieve delen van produktiesystemen uit 

industrielanden (elektronika) 

d. Herontwerp van produktiesystemen uit industrielanden t.b.v. de lokale 

omstandigheden (aangepaste technologie). 

e. Ontwikkeling en modernisering van de eigen technologie (aangepaste 

technologie/innovatie) 

De doelstellingen van het beleid kunnen velerlei zijn, echter een belang

rijk doel zal altijd zijn de kapitaalvoorraad van het land te vergroten. 

Hierdoor komt er immers meer ruimte voor investeringen die de basis vormen voc 

ekonomische groei en wellicht toekomstige welvaart (lit.40). 

Dit doel zal echter niet de absolute prioriteit kunnen hebben. Er zal ook 

iets gedaan moeten worden aan bet oplossen van de meest schrijnende problemen 

van het ogenblik: de werkloosheid, het analfebetisme, de slechte voedsel

gezondheids-, en buisvestingssituatie enz. 

Van deze problemen is de werkloosheid, die aan de basis ligt van veel andere 

problemen wel het grootste, en bet meet dan ook een belangrijke prioriteit 

1) Onder onaangepast versta ik hier: niet in overeenstemming met faktor
beschikbaarheden (weinig kapitaal, veel ongescboolde arbeid), markt 
(geen grootschalige systemen maar produktie t.b.v. een kleine verspreide 
vraag), beboefte (geen luxe-produkten maar basisbenodigdheden voor de 
massa) en kultuur (niet-westers). 
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van de overheid zijn om hier wat aan te doen. 

Zander mij uit te spreken over op welke wijze ontwikkelingslanden van de 

5 genoemde alternatieve mogelijkheden, hun technologische ontwikkeling ter 

hand zoudenmoeten nemen wil ik wel nag enige algemene opmerkingen maken 

over het technologiekeuze proces. 

- Er kan niet altijd sprake zijn van een vrije keuze. Ontwikkelingslanden 

hebben vaak een afhankelijkheidsrelatie met rijke landen, en zijn gedwongen 

geavanceerde technologien te accepteren, die niet aangepast zijn aan de 

lokale omstandigheden. 

Voor bepaalde industrietakken 1s er geen keuze mogelijk. maar is er slechts 

een technologie beschikbaar (chemische industrie). 

- Prestige-overwegingen en politieke en ekonomische macht spelen niet zelden 

een rol bij de import van (hypermoderne) technologien uit het buiten

land. 

- De door velen aangehangen opvatting als zouden moderne technologien 

ontwikkeld in rijke landen, altijd onaangepast zijn aan de situatie in 

ontwikkelingslanden, is voor kritiek vatbaar. 

Dit hangt nl. sterk a£ van het type industrie. In bepaalde industrie

takken absorberen moderne technologien soms meer ongeschoolde arbeid 

dan traditionele technologien (lit.9). 

- Traditionele technologien die ontworpen werden voor een kleine produktie

schaal, leiden door hun lage arbeidsproduktiviteit en efficiency bij 

een grotere produktie-omvang soms tot een grater kapitaalgebruik dan 

moderne technologien. Ze komen zodoende als alternatief in het keuze

proces niet meer in aanmerking. (te laag rendement). 

Omdat ze echter bij uitstek aangepast zijn aan de lokale omstandigheden 

moet er meer onderzoek gedaan worden naar verbetering (herontwerp) van deze 

technologien zodat ze weer konkurrerend worden. 

Aan het technologiekeuze probleem zitten echter meer aspekten vast. 

Dit hoofdstuk zal daarom een algemeen kader aangeven met de bedoeling 

het konk~e probleem van de keuze van technologie in de bouwmaterialenindus

trie, dat in dit rapport aan de orde is, oak theoretisch te ruggesteunen. 

· 2.2 Het technologiekeuze probleem. 

Frances Stewart (lit.35) definieert keuze van technologie als: 

' Hetselekteren van een techniek uit de verzameling van bekende, 

technisch efficiente,en beschikbare technieken door een besluit-
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vormer die bepaalde doelen nastreeft, en te maken heeft met 

beperkingen t.a.v. de keuze.' 

Zij geeft daarnaast eenmodel waarin het technologiekeuzeproces 1n mondiaal 

perspektief wordt geplaatst (fig.2). 

De technologie in gebruik (UT) wordt op de eerste plaats bepaald door de 

wereldtechnologie (WT), vervolgens door de beschikbaarheid van bekende tech

nieken, en tenslotte uit de keuze van de beschikbare technieken (CT). 

Figuur 2 Model van technologiekeuze (Bron: lit.35) 

SICLE!s.Tt~ 

Hetlf4NISkE~ 

De elementen uit de definitie zal ik kort de revue laten passeren. 

a. Beschikbare technieken. De verzameling technieken die beschikbaar is, 

is afhankelijk van de wereldtechnologie (WT), d.w.z. alle technieken die 

historisch zijn ontstaan, en de mechanismen die een rol spelen bij de 

overdracht van technologie (kommunikatie, patenten, internationale samen

werking, politieke- en ekonomische macht enz.). 

b. Technisch efficiente technieken. Beschikbare technieken zijn niet zonder 

meer geschikt voor toepassing. Vele zijn inefficient geworden door weten

schappelijk onderzoek t.a.v. proces en produkt. De overblijvende efficiente 

technieken kunnen in onbruik raken omdat ze deel uitmaken van een tech

nologiepakket dat verleden tijd is. Men richt zich vooral op nieuwe tech

nieken (zie 2.3.2). 

Beschikbare technieken kunnen ook ongeschikt blijken als de sociaal-ekono

mische omstandigheden waaronder ze ingevoerd worden, afwijken van de sociaal

ekonomische achtergrond waartegen ze oorspronkelijk ontwikkeld werden 

(hetgeen niet wil zeggen dat ze niet gekozen zullen worden). 

c. Besluitvormer en doelen. Besluitvormers in het technologiekeuzeproces 

zijn voornamelijk: 

-de overheid, die vele doelstellingen heeft (zie 2.1) waaronder ekonomische 

groei (verhoging van het BNP) wel een van de belangrijkste is; 

het bedrijfsleven, dat ook vele doelstellingen heeft en waarvan een van de 

belangrijkste is het behalen van een maximum rendement. 

d. Beperkingen t.a.v. de keuze. Beperkingen kunnen zijn: 
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Gebrek aan kapitaal, equipment, grondstoffen, energie enz. 

- Onvoldoende beschikbaarheid van geschoolde arbeid (specifieke know-how 

voor supervisie,. management, onderhoud en bediening). 

- Onvoldoende infrastruktuur. 

- Beperkte of sterk verspreide afzetmarkt. 

- Rurale of urbane situering (ruraal: kleine markt, lagere lonen, lager 

opleidingsnivo, agrarisch klimaat enz.) 

Andere beperkingen zoals de afhankelijkheidsrelatie van ontwikkelingslanden 

met rijke landen, de afwezigheid van technologische alternatieven en de 

rol van prestige-overwegingen en politieke- en ekonomische macht heb ik 

al in par. 2.1. genoemd. 

Naast beperkende faktoren zijn er ook faktoren die de technologiekeuze 

kunnen verruimen: 

- Oude industrien , die vaak simpele produkten maken, hebben een breder 

keuzegebied dan moderne industrien (meer gekompliceerde produkten). 

- Een behoefte-georienteerde benadering (marktorientatie) verruimt de 

keuze. Aan een bepaalde behoefte kunnen meerdere produkten voldoen, zoals 

bv. in het geval van bouwmateriaal, klei tot en met gewapend beton de 

behoefte aan behuizing vervullen. 

De keuze wordt bij een behoefte benadering naast het type produkt ook 

nog uitgebreid t.a.v. kwaliteit en gekompliceerdheid. 

- Een deelprocessenbenadering. Een produktieproces bestaat zelden uit een 

vastliggend pakket dat in zijn totaliteit gebruikt moet worden. Voor 

sommige deelprocessen kunnen alternatieve mogelijkheden beschikbaar zijn, 

terwijl het kernproces gehandhaafd blijft. 

- De keuze kan verruimd worden als produktieprocessen worden herontworpen 

.voor toepassing op kleinere schaal on een lagere kapitaal/arbeid verhouding. 

Dit is het terrein van de aangepaste technologie waarop ik nog terug 

kom. 

Het selektiemechanisme dat aan het ene uiterste het karakter kan hebben van 

een objektieve haalbaarheidsstudie tot aan het andere uiterste een pure 

politieke beslissing, wordt sterk beinvloed door de interaktie van genoemde 

besluitvormers, technische mogelijkheden, doelstellingen, beperkingen en 

verruimingen. 

Dit zal in het navolgende nog verder uitgewerkt worden. 
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2.3 Theoretische benadering van technologiekeuze. 

2.3.1 De neo-klassieke benadering. 

Deze benadering werkt met een klassieke produktiefunktie die de output van 

een produktie-systeem relateert aan 2 inputfaktoren: kapitaal K en arbeid A. 

(zie fig.3). 

Er wordt uitgegaan van een kontinue range van beschikbare technieken 

(K/A verhoudingen) waaruit gekozen kan worden, m.a.w. een kontinue substi

tueerbaarheid van kapitaal en arbeid.l) 

Die techniek wordt gekozen die de winst maximaliseert gegeven een vaste 

prijsverhouding van kapitaal en arbeid. 

In figuur 3 is de lijn AB een iso-kostenlijn waarvan de helling de pr~Js

verhouding aangeeft tussen kapitaal en arbeid. Als deze lijn vlakker ligt 

is arbeid goedkoper t.o.v. kapitaal, is hij steiler zoals ab dan is arbeid 

relatief duur. 

Figuur 3 Neo-klassieke produktiefunktie (bron:lit.37) 

Het raakpunt met de produktiefunktie (X resp. Y) is een optimum, d.w.z. met 

een gegeven prijsverhouding tussen kapitaal en arbeid is dit de maximale 

winstpositie •• 

Men kan duidelijk zien dat als arbeid relatief goedkoop is (vlakke lijn AB) 

een meer arbeidsintensieve techniek gebruikt moet worden (punt X) dan ~n 

het geval arbeid relatief duur is (Y). Dit ligt ook voor de hand. 

I) De extreme tegenpool van deze benadering is de technologisch-determi
nistische zienswijze die ervan uitgaat dat er helemaal geen keuzemogelijk
heid is, maar dat er slechts een beschikbare efficiente techniek is, nl. 
de laatst ontwikkelde (lit. 36). 
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De neo-klassieke benadering maakt slechts een beperkte kijk op het probleem 

van de keuze van technologie mogelijk. De benadering verwaarloost aspekten 

als markt, schaal, produkt, behoefte aan geschoolde arbeid, beschikbaarheid 

van infrastruktuur enz., en koncentreert zich alleen op de kapitaal/arbeid 

verhouding waarbij ze uitgaat van een kontinue range van beschikbare tech

nieken. 

De teorien van Frances Stewart die ik hierna kart zal bespreken werpen wellich 

meer licht op de problematiek. 

2.3.2 De historische benadering. 

Volgens Stewart (lit.36) volgt de beschikbare range technieken waarmee een 

produkt gemaakt kan worden uit de historische ontwikkeling van de betreffende 

industrie. Iedere produktiemethode wordt uitgevonden, ontwikkeld en toege

past in een bepaalde periode van de geschiedenis. Lang niet alle technieken 

blijven altijd beschikbaar. Dit is schematisch voorgesteld in figuur 4. 

Figuur 4 Technische ontwikkeling van een den..l<beeldig produktieproces 

bij konstante kwaliteit en kwantitieit van de output (2 fak

toren). Bron:lit.36. 

Af I 

~ 
tr2. • T1 

-.K 
~------------------------------------~-----------------------------

Stel, dat voor de fabrikage van een bepaald produkt techniek TO is uitge

vonden. Technieken die meer van K en A gebruiken zullen niet worden ont

wikkeld (gearceerd gebied). 

Stel dat Tl uitgevonden wordt (meer K maar minder A), dan zullen er 2 

technieken zijn waaruit gekozen kan worden (TO en TI). Als T2 uitgevonden 

wordt zal deze techniek altijd gekozen worden boven TO, maar niet altijd 

boven Tl. TO zal dus uit de range van efficiente technieken verdwijnen en 

T2 en Tl blijven over. Wordt nu T3 uitgevonden dan worden alle andere tech

nieken inefficient omdat ze meer van beide inputs gebruiken. T3 blijft dus 

als enige efficiente techniek over. 

Deze denkwijze rekent af met de neo-klassieke veronderstelling van een grate 

range beschikbare efficiente technieken om een bepaald produkt te maken. 
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Er is dus geen kontinue maar een diskontinue produktiefunktie, waarbij 

bovendien bepaalde technieken niet meer als efficient kunnen worden be

schouwd. 

Hierbij moet nog een opmerking worden geplaatst over de schaalfaktor. 

De zojuist geschetste ontwikkeling van TO naar T3 gaah meestal gepaard met 

een vergroting van de produktieschaal. Eigenlijk is het dus zo dat de oudere 

technieken inefficient worden voor de hogere produktienivo's, en dat ze 

ook daarom uit de range van beschikbare efficiente technieken verdwijnen 

(niet altijd natuurlijk). 

Dit heeft tot gevolg dat er voor het maken van bepaalde produkten alleen 

nog maar grootschalige alternatieven beschikbaar zijn. Voor het overdragen 

van technologien uit industrielanden naar ontwikkelingslanden zou er meer 

onderzoek gedaan moeten worden naar de haalbaarheid van oude technieken 

voor lagere produktienivo's. 

De zojuist geschetste technische ontwikkeling vindt op mondiaal nivo gezierr 

hoofdzakelijk plaats in de geindustrialiseerde landen en wel op een wijze 

zoals dat in figuur 5 is weergegeven. 

Figuur 5 Varianten van potentiele technische ontwikkeling (2 faktoren). 

Bron:lit.36. 

Deze ontwikkeling is gericht op arbeidsbesparing en mechanisatie (gearceerd 

gebied onder TO). 

Ontwikkelingslanden zijn echter geinteresseerd in de ontwikkeling van tech

nieken die op kapitaal besparen en meer arbeid nodig hebben (gearceerd ge

bied linksboven). 

Aangezien de ontwikk~lingslanden in het internationale proces van overdracht 

van technologie grotendeels aangewezen zijn op import van technologie 

(uit industrielanden) komen ze dus te zitten met onaangepaste technologien. 

Ontwikkelingen in de richting van 0 kunnen nog wel belangrijk zijn voor ont

wikkelingslanden omdat ze in ieder geval besparen op kapitaal. Ontwikkelingen 
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rechts naar beneden in het diagram verminderen.de output die gehaald kan 

worden met een bepaalde kapitaalomvang en verminderen ook de werkgelegen

heid. 

Uit het bovenstaande zal duidelijk z~Jn dat een historische analyse van de 

technologie belangrijk is voor een bredere kijk op de technologiekeuze. 

In figuur 6 is bv. de technologische ontwikkeling van de baksteenindustrie 

in Nederland weergegeven met alleen arbeid en kapitaal als variabelen. 

Figuur 6 Verloop van de technische ontwikkeling in de Nederlandse baksteen

industrie, bij konstant veronderstelde kwaliteit en kwantiteit 

van de output. 

Bron: Technisch Centrum Waalsteen Nijmegen. 

<:;,tooTSC1+~16E GENECHA-
Nt S .E£JI.J>.E f'l(.o.):MKTIE 

T., ---·-too Zoo 

Volgens de opvatting van Stewart zouden nog alle technologien efficient zijn. 

Dit blijkt in de praktijk ook zo te zijn, met dien verstande dat de tech

nologien links van T3 alleen nog incidenteel toegepast worden in kleine be

drijfjes. Voor de baksteenindustrie (een oude industrie met een simpel pro

dukt) geldt een vrij ruime technologiekeuze. Ret is weliswaar geen kontinuum, 

maar tussen de alternatieven TO-T4 liggen nog diverse overgangsmogelijkheden. 

Traditionele baksteenproduktie in ontwikkelingslanden beweegt zich links 

van TO tot hooguit Tl. Alles wat daar rechts van Tl te vinden is, is meestal 

import uit rijke landen. 
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We hebben dus gezien dat het skala van technieken waar uit gekozen kan 

worden afhankelijk is van de historische ontwikkeling van de industrie. 

Studies tonen aan (en ook figuur 6) dat met name oude industrien, Die simpele 

produkten maken,een behoorlijk skala van technisch efficiente technieken 

hebben met uiteenlopende kapitaal/arbeidverhoudingen. Bij deze industrien is 

er dus steun voor de neo-klassieke benaderingswijze (lit.35). 

Voor oude industrien geldt dat traditionele vergeten technieken in rijke 

landen en/of traditionele technieken in ontwikkelingslanden, efficiente 

meestal kleinschalige arbeidsintensieve alternatieven kunnen bieden voor 

moderne technieken. 

Dit is wel afhankelijk van het type produkt enhet type_arbeid dat benodigd 

is. Arbeidsproduktiviteit speelt nl. een belangrijke rol bij de keuze van 

technologie, vooral als het gaat om processen die 'skill-intensive' zijn. 

Omdat de arbeidsproduktiviteit in ontwikkelingslanden meestal lager is 

geeft men nog al eens de voorkeur aan produktieprocessen waarbij het ar

beidstempo bepaald wordt door het ritme van de machine. 

Nieuwere industrieen geven over het algemeen een smaller keuzegebied te 

zien en tenderen naar kapitaalintensieye keuzemogelijkheden. Dit is ook 

inherent aan het type produkt (gekompliceerder). 

2.3.3 Een uitgebreid model voor de keuze van technologie. 

Het model van technologiekeuze uit figuur 2 kan op basis van de voorgaande 

analyse uitgebreid worden door er o.a. de genoemde beperkingen en verrui

mingen in op te nemen. 

Het model kan voorts uitgebreid worden met een derde fase nl. de keuze van 

technologie uit WT, CT, en UT voor een specifieke situatie(ST). 

Het uitgebreide model is weergegeven in figuur 7. 

De voorafgaande fasen kunnen beter genoemd worden, de Overdracht van Techno

logie die op internationaal nivo plaatsvindt, en de Diffusie van Technologie 

op nationaal nivo. 

Voor iedere fase is aangegeven op welke wijze de overdracht plaats kan vinden. 

Het model gaat uit van een te vervullen behoefte in een specifieke situatie. 

De dikke lijnen geven het proces weer als het gaat om technieken die inter

nationaal, nationaal of lokaal moeten worden overgedragen. 

De dunne lijnen hebben betrekking op technieken die direkt beschikbaar zijn 

en zonder meer toegepast kunnen worden, m.a.w. als ST deel uitmaakt van UT, 

UT van CT,ot CT van WT en er dus niets overgedragen hoeft te worden. 
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Fase I Overdracht van 
Technologie 

d.m.v.: 

-bedrijven (joint venture 
-internationale organisa-
ties (UNIDO) 

-ontwikkelingssamenwerkin 
-int. training en opleid. 
-int. publikaties en 
vakliteratuur 

-beurzen en tentoonst. 
enz. 

Fase II Diffusie van 
Technologie 

d.m.v.: 

-overheid 
-consultancy 
-training en opleiding 
-industrial estates 
-financiering 
-R&D 
-pilot plants 
enz. 

Fase III .Keuze van 
Technologie 

d.m.v.: 

-haalbaarheidsstudie 
(feasib-lity) 

-projektevaluatie 
enz. 
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In dit rapport komen alle 3 de fasen uit het model aan de orde. Dit zal 

verderop duidelijk worden. 

2.4 Ret belang van schaduwprijzen voor de keuze van technologie. 

Over het algemeen is er in ontwikkelingslanden een belangrijk verschil te 

konstateren tussen de marktprijs en de werkel waarde van goederen en 

produktiefaktoren voor de ekonomie. 

Onder de werkelijke waarde van een produktiefaktor voor de ekonomie wordt 

verstaan de 'opportunity cost' d.w.z. waarde ofwel marginate produktiviteit 

in alternatieve toepassing of gebruik (lit.16,37). 

De vraag is natuurlijk hoe het komt dat de werkelijke waarde afwijkt van de 

marktprijs, en wat er gedaan kan worden om het verschil te kompenseren. 

De voorwaardenwaaronder marktprijzen de werkelijke waarde van faktoren 

exakt weerspiegelen zijn nogal stringent: volledige werkgelegenheid, volledigE 

vrije mededinging, perfekte mobLliteit van faktoren enz. 

Aan deze voorwaarden wordt in geen enkel land ter wereld voldaan. 

Als de marktprijzen niet ~1 te sterk vervormd zijn, kunnen ze zonder meer 

gebruikt worden in projektbeoordelingen of kosten-baten analyses, omdat 

kleine korrekties eventuele beslissingen niet sterk zullen be!nvloeden. 

Wanneer er w~l sterke vervormingen zijn zeals bv. massale werkloosheid, 

hoge inflatie, prijskontrole, protektie, absolute schaarste aan bepaalde 

goederen of diensten (zwarte markt) enz., moet er een korrektie op de 

marktprijzen toegepast worden. 

De noodzaak hiertoe is voornamelijk aanwezig ~n ontwikkelingslanden (lit. 

20,37). 

Een voorbeeld is het loon voor ongeschoolde arbeid. 

Uitgaande van een behoefte aan ongeschoolde arbeid in een industrieel pro

jekt is alternatieve toepassing ervan in de landbouw mogelijk. 

De marginale produktiviteit in de landbouw ligt er, gezien de hoge werk

loosheid, dicht in de buurt van nul, dus is ook de werkelijke waarde van 

ongeschoolde arbeid nagenoeg nul. 

De marktprijs voor ongeschoolde arbeid (loonvoet) is dus te hoog (lit.I6, 

37,40). Rier kom ik later nog op terug. 

Ret omgekeerde is het geval met kapitaal. 

De marginate produktiviteit van kapitaal in alternatief gebruik is in ont

wikkelingslanden juist hoger dan de heersende rentevoet doet vermoeden. 

Kapitaal is in ontwikkelingslanden meestal tegen een te lage vergoeding 
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beschikbaar (lit.40). Dit leidt er toe dater teveel kapitaalintensieve 

investeringen gedaan worden. 

Over het algemeen geldt dat als de marktprijzen van produktiefaktoren 

afwijken van de werkelijke waarde, ze niet op optimale wijze worden gebruikt 

(teveel schaars kapitaal, te weinig goedkope ongeschoolde arbeid). 

Daarom wordt het gebruik van schaduwprijzen (social prices, accounting 

prices, true prices) verdedigd (lit.16,18,20,37 en 40), waarbij de schaduw

prijs gelijk is aan de werkelijke waarde zoals hiervoor gedefinieerd. 

Wat is nu de betekenis van het gebruik van schaduwprijzen? 

OP de eerste plaats moet gesteld worden dat het gebruik van schaduwprijzen 

alleen zin heeft op makro-ekonomisch nivo (dit kan oak regionaal zijn, 

als het om een relatief gesloten ekonomie gaat). 

Ret gaat immers om een optimale allokatie van produktiefaktoren ~n de 

ekonomie als geheel. 

De vaststelling van schaduwprijzen is dus hoofdzakelijk een zaak voor de 

overheid. Een individuele ondernemer kijkt natuurlijk alleen naar markt

prijzen. 

Wil de overheid een ontwikkeling op basis van schaduwprijzen stimuleren dan 

is een systeem van belastingen en subsidies een mogelijk instrument van 

beinvloeding. 

Sutcliffe (lit.37,p.293) zegt hierover: 

' Where the private cost ormoney cost of the factors of produc
tion is out of line with their social cost, resources will not 
be correctly allocated without compensating taxes or subsidies. 
Of course, in an economy where all investmentdecisions are made 
by the government, resources can be allocated in this way by 
the use of shadow-prices which reflect social costs, even though 
the factors of production are paid their going price. In a mixed 
economy however the use of shadow-prices would make no difference 
to the choice of technique by a private investor unless money 
costs to him can be equated with the shadow-prices.' 

Een voor de hand liggende methode is het subsidieren van arbeidsintensieve 

produktieprocessen en het belasten van kapitaalgebruik. Dit wordt bv. in 

India gedaan in de textielindustrie: de 'cottonmills' worden belast, terwijl 

de kleinschalige handweverijen gesubsidieerd worden (lit.40). Dit verloopt 

echter niet zonder problemen. 

Ret vaststellen va~ schaduwprijzen is een erg moeilijke aangelegenheid. 

Er is veel diskussie mogelijk over wat nu de werkelijke waarde in alter

natief gebruik (opportunity cost) van een produktiefaktor is. Meestal wordt 
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daarom gewerkt met meerdere alternatieve schaduwprijzen voor een bepaalde 

faktor en wordt d.m.v. een gevoeligheidsanalyse nagegaan wat het effekt is 

van verschillen (lit.16). I) 

Over het algemeen geldt dat de theoretische uitgangspunten van het gebruik 

van schaduwprijzen wel juist zijn, maar dat het in de praktijk erg moei

lijk te operationaliseren is. 

In dit rapport zal ik na een marktprijsbenadering, die de optimale tech

nologie voor bouwmaterialenproduktie in financieel opzicht bepaalt (hoofd

stuk 6 en bijla£e V), korrektiefaktoren voor marktprijzen afleiden (bij

lage VI) om d.m.v. een financiele analyse op basis van schaduv~rijzen, 

in staat te zijn de optimale technologie op makro-nivo (in maatschappelijk 

opzicht) te kunnen bepalen.(hoofdstuk 7). 

In de volgende 2 paragrafen zal ik kart ingaan op twee, al enkele malen 

genoemde begrippen. Dit is de 'aangepaste technologie' en 'kleinschalig

heid'. Deze 2 begrippen die nauw met elkaar samenhangen, staan centraal 

als het gaat om keuze van, technologie t.b.v. plattelandsontwikkeling in 

ontwikkelingslanden. 

2.5 Aangepaste technologie. 

Aangepaste technologie kan worden gedefinieerd als een set van technieken 

die optimaal gebruik maken van beschikbare bronnen in een gegeven omgeving. 

Voor ieder proces of objekt is het de technologie die de maatschappelijke 

welvaart maximaliseert als de prijzen van produktiefaktoren zijn gewaardeerd 

volgens schaduwprijzen (lit.35,p.95). 

Ik ga hier niet diep in op de diskussie rand AT, maar verduidelijk het ken

sept aan de hand van tabel 1, waar~de belangrijkste eigenschappen in vermeld 

staan. 

1) Een methode voor de bepaling van de schaduwprijs die in de literatuur 
nogal vaak genoemd wordt, is die van Little en Mirlees (lit.I,l8). 
Zij pleiten voor het waarderen van produktiefaktoren volgens 'wereld
prijzen' d.w.z. prijzen waarvoor goederen of diensten internationaal ver
handeld kunnen worden. 
Ik ga hier echter niet verder op in, omdat ik deze methode niet relevant 
en nodeloos ingewikkeld vind voor de door mij beschouwde bou~~aterialen
produktie. 
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TABEL 1 Eigenschappen van aangepaste technologie (bron:lit.35). 

Comparison with 

Characteristic 

I 
Reduced L 

Large or small scale, 
small preferred 

Simplicity of operation 
and repair 

Appropriate products 

Urban and rural 

F-sector 

Aim 

increase employment 
opportunities 

reduce size of entrepreneurial 
requirements; increase access to 
local entrepreneurs 

reduce skill requirements 

eliminate 'excess' standards 

Use of locally produced increase local impact, reduce 
inputs (raw materials and foreign dependence 
machinery) 

Characteristic 

R 
. I 

a1se
L 

Small scale 

Simplicity of operation, 
organisation and repair 

Appropriate products 

L-sector 

Aim 

increase labour productivity 

keep technology within capacity 
of local entrepreneurs 

minimise skill and entrepre
neurial requirements 

extend production activities of L
- sector to fulfil more needs 

Urban and rural - empha.~is provide opportunities where 
on rural people are 

Use of local inputs stimulate other local activities 

Het aardige van de tabel is, dat zij uit 2 delen bestaat en daardoor aangeeft 

wat de richting van AT moet zijn in zowel de "Local technology sector" 

(L-sector) als in de "Foreign technology sector" (F-sector). 

Op het ogenblik zien we in ontwikkelingslanden overwegend de ontwikkelings

cyclus A uit figuur 8. 

Fi~ur 8 Ontwikkelingscycli 

Market lor foreitn l*:llnoiO!IY · 
l8dlni~ and ptoduc:u 

lar~oule p<oductlon uni 
in modern JeCtor 
Dualistic: oconomv 

Unequal income distnbution 

'Oirton.d p<ic:n' 

Anitudn: ICC8!lt 
f0111ign t8d'tnology 

/ 

(bron: lit. 35) 

8 

/

Non-dualistic oconomy 

Sm.ll·tc.lle industry and avrtc:ultu.-. 

) More oqu•l distrobu"J ~ 

Demand f01 approp11ate Attitudes. local innovat•ons 
technology · techn•ques / 
M\d prooucts "-. 

'- Adapted fllfld selecuve) 
· •-....;.,__ u• of foreign technoloqy 

-------._.Local innov~tions ----

Voorstanders van AT vinden dat de sprong gemaakt moet worden naar de ont

wikkelingscyclus B, maar deze ontwikkeling zal eerder op het sociaal

politieke dan op het technologische vlak nagestreefd moeten worden. 

In ieder geval is het van belang bij de keuze van technologie zoveel mogelijk 

rekening te houden met de AT benadering. 
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2.6 Kleinschaligheid. 

AT wordt meestal in verband gebracht met arbeidsintensieve technieken en 

kleinschalige produktiesystemen. In dit rapport valt de term'kleinschalig 

herhaaldelijk, en ook in de titel ervan komt de term voor. 

Een begripsbepaling lijkt daarom op zijnplaats. 

Staley and Morse (lit.34) beweren dat er geen universelLdefinitie van klein

schalige industrie te geven is. Statistische, administratieve en analytische 

definities moeten volgens hun worden aangepast aan de omgeving. 

Ze noemen een aantal dimensies waarop kleinschalige industrien afgebeeld 

kunnen worden (fig.9). Ret zou te ver voeren op basis _hiervan een omschrij-

- -~~ng te gaan geven. 

Figuur 9 Dimensies van klein

schalige industrie 

(bron:lit.34) 

Van Riet (lit.28) geeft op basis~v~n een literatuuronderzoek voor Nederland 

de volgende definitie van kleLnschalige industrie: 

' Industriele bedrijven met +10 tot +100 werkzame personen, 

waarbij management en eigendom voornamelijk gekoncentreerd 

zijn in een persoon, de ondernemer.' 

Voor India wordt een adminstratieve definitie gegeven in het boek van 

Staley en Morse: 

' Bedrijven met niet meer dan Rs 500.000 (Rs 1,0 = fl 0,25) 

vast kapitaal (in bepaalde gevallen max. Rs 1 miljoen). 



Er wordt geen grens aan het aantal werknemers gesteld, omdat er geen belem

mering mag zijn voor de groei van de werkgelegenheid.' 

In India wordt een onderscheid gemaakt tussen kleinschalige industrie en 

de zogenaamde 'cottage industries', ofwel huisindustrie (ambachtelijk). 

Deze laatste kategorie valt niet binnen de 'Small Scale Industries Organi

sation' in India, waarvan de struktuur weergegeven is in figuur 10. 

Deze ambachtelijke industrieen vallen onder de 'Khadi and Village Indus

tries' (khadi is handgesponnen katoen) waarvoor weer een aparte organisatie 

bestaat, de 'Khadi and Village Industries Commission' (KVIC). 

Figu~ 10 Small Scale Industries Organi~~ti~n in India (bron:lit.34). 
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Al met al geeft de definitie van van Riet, ook al is die ontleend aan de 

Nederlandse situatie een goede begripsomschrijving. 

'Het kriterium van de ondernemer als voornaamste eigenaar doelt 

op de relatief onafhankelijke positie t.o.v. eventuele aandeel

houders of moedermaatschappij. De koncentratie van het management 

in een persoon heeft betrekking op de geringe specialisatie in het 

management • 

De ondergrens m.b.t. het aantal werknemers is gegeven om de am

bachtssektor (in India de Khadi and Village Industries) uit te 

sluiten. Voorbij de bovengrens is het aannemelijk dat zich mana

gementteams gaan aftekenen.' (lit.28). 
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De in dit rapport aan de orde komende produktieprocessen spelen zich a£ 

binnen de kleinschalige industriele sfeer. 

De keuze van technologie voor de bouwmaterialenproduktie ~n dit rapport zal 

als volgt behandeld worden: 

- Orientering op de traditionele als wel de moderne bouwmaterialenindustrie 

in de regia van onderzoek (hoofdstuk 3). 

Technolpgiebeschrijvingen (hoofdstuk 4 en 5). In feite is dit een beschrij

ving van UT (fig.7). 

Keuze van een optimale technologie in financieel opzicht (op basis van 

marktprijzen, hoofdstuk 6). 

- Korrektie van de keuze mb.v. schaduwprijzen, om tot de optimale technologie 

op makro-nivo te komen (hoofdstuk 7). 

- Ontwerp van een produktiesysteem t.b.v. een specifieke situatie (ST uit 

fig.7) in hoofdstuk 8. 
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HOOFDSTUK 3 BOUWMATERIALENPRODUKTIE IN HET HYDERABAD DISTRIKT 

3.1 Grondstoffen, toepassing en produktie van traditionele bouwmaterialen 

De produktie van bouwmaterialen hangt vooral in de ontwikkelingslanden sterk 

samen met de aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen. Vooral op het platteland 

gebeurt de huizenbouw bijna voor 100% met materialen die direkt in de omgeving 

voorhanden zijn. Het is dan ook van belang enig inzicht te hebben in de geo

logische geaardheid van het gebied. 

De geologie van het Ryderabad distrikt heb ik globaal beschreven ~n paragraaf 

2.3 van bijlage II. 

Vervolgens kan een analyse van het materiaalgebruik in de bouw inzicht ver

schaffen over de produktiemogelijkheden in deze sektor. 

Ik heb daarom veel rondgekeken in dorpen en steden waarbij ik speciaal lette 

op materiaalgebruik in de huizenbouw. Op basis van de gedane observaties kwam 

tabel 2 tot stand, waar ik een overzicht heb gepresenteerd van veel voor

komend bouwmateriaal in de streek. 

TABEL 2 Overzicht van traditionele bouwmaterialen. 

Be naming 

1. Mortels 

a. Kleimortel 

b. Kalkmortel 

c. Surkimortel 

d. Cementmortel 

Omschrijving 

Mengsel van klei en fijn zand 
Mengsel van klei, zand en evt. 
organisch materiaal zoals stro 
rijstkaf of koemest 

Mengsel van kalk en zand 

Mengsel van kalk, zand en surki 
(baksteenpuin of gecalcineerde 
klei) 

Mengsel van cement en zand 

2. Metselwerk in baksteen 

a. Adobe 

b. Countrybaksteen 

c. Eerste klas bak
steen 

Zongedroogde baksteen 

In open vorm op de grond 
gevormd (slopmoulding} 

Op plank gevormd in vormbak 
(niet in de streek zelf) 

3. Metselwerk in natuursteen 

a. Ruwe steen Onregelmatige granietblok 

b. Gekapte steen Rechthoekige granietblok 

Toepassing 

Pleister-en metselwerk 
Bouw van lemen muren, 
pleisteren van lemen 
muren en vloeren. 

Pleister- en metselwerk. 

-idem-

-idem-

Muren met mortel la. 

Muren met mortel Ia, 
b, c en d. 

Muren met mortel lb, 
c en d. 

Muren met mortel la, 
b, c en d. 

Muren met mortel Ib, 
c en d. 



c. Steenplaten 

d. Laterietblokken 

4. Beton 

a. Steenbeton 

b. Baksteenbeton 

c. Gewapend be ton 

s. Vloeren 

a. Vloertegels 

b. Vloerplaten 

c. Betonvloer 

d. Lemen vloer 

6. Daken 

a. Countrydakpan 

b. Mangalore dakpan 

c. Beton 

d. Palmblad 

e. Golfplaat 

7. Houtwerk 

a. Teakhout 

b. Mangohout 

c. Kasurina en Euca
lyptus 

d. Palmstammen 

e. Bamboe 

8.Metalen 

a. Staal 

b. Zinkplaat 
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Rechthoekige granietplaten van 
1-Scm dikte 

Uit de bodem gekapte blokken 
van ruw grind (murram) dat is 
samengeperst met klei. 

Gebroken steen in martel lb,c 
en d. 

Baksteenpuin in martel lb,c end. 

Beton met staal 

Handgevormde of geperste tegels 
uit geoakken klei 

Granieten steenplaten (3c) 

Beton met pleitserlaag 

Aangestampte aarde met pleister
laag. 

Halfronde, iets taps toelopende 
dakpan uit gebakken klei 
(mediterraan type) 

Platte keramische dakpan 
(Nederlands type) 

Platdak uit gewapend beton 

Blad van palmyra- of kokospalm 

Asbest en ijzeren platen 

Planken, latten, balken enz. 

Idem, maar van mindere kwal. 

Palen 

Stam van palmyra- of kokospalm 
al dan niet gezaagd. · 

Stokken tot 10 em dik en meer 

Muren met martel lb, 
c en d; vloeren en daken. 

Muren met martel la, 
b, c en d. 

Plafonds, vloeren, 
wanden, kolommen enz. 

-idem-

-idem-

In mortels lb, c en d 

-idem-

Mortels lb, c en d. 

Martel a 

Op bamboed~aagkonstruktie 
in 2 lagen. 

Op zwaardere houten 
draagkonstruktie 

Moderne bouw 

Op bamboe draag
kons trukde. 

Voor loodsen en bedrijfs
ruimtes, maar ook voor 
woonnuizen. 

Voor vloeren, dakkonstruk 
ties, deurstijlen, 
kozijnen enz. 

-idem-

Veer ruw werk; skeletten 
van hutten, voor daken 
stijgers enz. 

Steunpalen 

Zeer ruim skala van toe-
dan 6m lang, in massieve vorm passingen. 
of gespleten, tot dunne vezel toe 

Draad, staven, buis (rand), strip In betonkonstrukties, 
en hoekstaal kozijnen enz. 
In div. diktes Deuren en div. 
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Enige opmerkingen bij deze tabel zijn van belang: 

- De tabel is niet volledig maar geeft een globaal overzicht van de meest 

voorkomende toepassingen. 

- Cement heeft kalk en surki voor 95% verdrongen, ook in plattelandsgebieden. 

Toepassing van kleimortel is wel nog algemeen verbreid. 

- Er wordt in de streek een zeer slechte kwaliteit baksteen geproduceerd 

(countrybrick). O.a. als gevolg van deze slechte kwaliteit is in de stedelijke 

sektor de framewerkbouw sterk ontwikkeld. Bij deze konstruktiewijze maakt 

men eerst een zwaar betonnen staketsel, waarna de openingen, de wanden dus, 

dichtgemetseld worden met baksteen. Dragende baksteenmuren ziet men weinig in 

gebouwen met meer dan l verdieping. De framewerkbouwtechnologie is cementver-

slindend, temeer daar oak nog eens alles gepleisterd word~. Aan de andere kant 

vereist ze minder vakmanscliap van de werklieden. 

Het gebruik van de traditionele natuurlijke materialen. is in de dorpen 

wijd verbreid. Zo ziet men veel lemen huizen, muren uit ruwe steen en baksteen 

in kleimortel, daken pet palmbladeren of countrydakpannen, en de meest uit

eenlopende toepassingen van bamboe. 

Naast een geologische analyse om inzicht te krijgen in de beschikbare grond

stoffen en een analyse van het materiaalgebruik in de bouw, heb ik ook gekeken 

naarbestaande produktie van bouwmateriaal. 

Als belangrijkste kategorien kunnen genoemd worden: 

1. Baksteenfabrikage 

Baksteen wordt in seizoensbedrijven op vrij grate schaal geproduceerd random 

de stad Hyderabad, en verder verspreid in kleine units op het platteland. 

Men heeft te maken met kleivelden die getypeerd kunnen worden als chalka (leem

achtig) en dubba (zanderigl. Er is kans op kalksteentjes (kankars) in de klei, 

terwijl de klei verder mager en grof is (kleigehalte 15-25%). 

De bestaande baksteenindustrie in de streek, die op taditionele leest is geschoei 

en die werkt zonder adekwate kleivoorbewerking levert een zeer inferieur pro

dukt af (deze zaak komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 4). 

2. Stonecrushing. 

In deze units worden blokken granietsteen 1n verschillende fasen verwerkt tot 

soms wel een 20-tal verschillende afmetingen gebroken steen, t.b.v. de bouw

industrie en de wegenbouw. Ondanks de mechanisatie van het kernproces, het malen 

enbreken, is deze industrie zeer arbeidsintensief omdat de gehele materiaal

aanvoer en afvoer door menselijke arbeid uitgevoerd wordt. Oak het kappen van 

de steen uit de rotsen, en het op maat kappen van de steenbrokken om ze geschikt 
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te maken voor invoer in de crusher gebeurt met hamer en beitel. Gezien de 

onuitputtelijke voorraden granietsteen, de grate vraag naar het produkt en de 

goedkope arbeidskracht is dit een zeer rendabele industrie in de regia. 

3. Countrydakpanfabrikage. 

In het hele gebied random Hyderabad werken in de vele dorpen individuele 

pottenbakkers, soms verenigd in kooperaties. Ret belangrijkste produkt van 

deze pottenbakkers is een enigszins konische cilindervormige pot die aan de 

boven- en onderkant open is. Deze patten worden op een traditioneel potten

bakkerswiel gevormd. 

Door de dakbedekker wordt zo'n pot Ln de lengte doormidden geslagen en heeft 

dan 2 halfronde dakpannen. De pannen worden in 2 lagen omgekeerd op elkaar 

gelegd. 

De klei die voor dit en andere produkten nodig is wordt gehaald uit 'tanks'. 

Dit zijn kleine meertjes, vijvers of kunstmatige waterreservoirs die in de 

regentijd vol water lopen en waaruit in de droge tijd water betrokken wordt 

voor de landbouw. Op debodem van zo'n tank vormt zich langzamerhand een kleilaag 

van redelijke kwaliteit. 

Mangalore dakpannen (Nederlands type) worden in de regia niet geproduceerd van

wege de afwezigheid van grate voorraden geschikte klei. Ook keramische vloer

tegels ziet men hier weinig. 

4. Kalkmortelproduktie. 

Kalkmortel wordt op kleine schaal hier en daar nog gemaakt. De limekankar wordt 

gebrand in eenvoudige ovens van geringe kapaciteit, wordt vervolgens gemengd 

met water en zand en gemalen in een cirkelvormige sleuf door een soort molensteen 

die voortgetrokken wordt door een of twee buffels. Er bestaan ook mechanische 

kalkmortelmolens. 

Zoals gezegd werd de kalkmortel verdrongen door de komst van cement, maar 

staat nu opnieuw in de belangstelling vanwege de schaarste aan cement. Vooral 

de Khadi and Village Industries Commission (KVIC) doet moeite om een verbeterd 

type kalkoven te introduceren en zo de produktie van kalkmortel te stimuleren, 

maar ook de fabrikage van alternatieve cement in droge vorm (zie lit.17). 

5. Steen-kappen. 

In de buurt van de stonecrushers maar ook daarbuiten vindt men nogal eens 

groepen steenhouwers die op kontraktbasis rechthoekige granieten blokken kappen 

voor de huizenbouw. Vooral in gebieden waar helemaal geen geschikte klei te 

vinden is, worden bijna alle huizen met steenblokken gebouwd. Steenplaten en 

laterietblokken worden in de regio niet gemaakt. 

6. Timmerwerkplaatsen. 

HOutwerk voor de huizenbouw zeals deuren, luiken, kozijnen enz. worden gedecen-
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traliseerd door kleine timmerwerkplaatsen gemaakt, zowel Ln de stad als in 

de dorpen. Ret benodigde hout wordt uit andere delen van het land aangevoerd 

omdat in de regio zelf hout schaars is. 

Bovenstaand algemeen overzicht is in bijlage II gekonkretiseerd voor V-nagar 

en direkte omgeving. 

In bijlage II, paragraaf 3 is de traditionele bouwmaterialenproduktie in het 

dorp I&rahimpatan onder de loupe genomen. Paragraaf 4 behandeld de resultaten 

van een orienterend grondstoffenonderzoek in V-nagar zelf, met daaraan gekop

peld v:oorstellen voor konkrete toepas-ringsmogelijklieden. In par. 5 van bij lage II 

beschrijf ik tenslotte in liet kart op welke wijze de gedane voorstellen in 

V-nagar in praktijk werden georaclit. (Deze paragraaf kan-voorzover het baksteen

produktie betreft, beter begrepen worden na lezing van hoofdstuk 4). 

3.2 Moderne bouwmaterialen 

Onder moderne bouwmaterialen worden hier die materialen verstaan welke niet 

behoren tot de materialen genoemd in tabel 2. 

Het onderzoek naar, en toepassing van moderne bouwmaterialen heeft in India 

een enorme vlucht genomen. Dit komt op de eerste plaats door het feit dat 

India voor een tlein gedeelte een modern land is, en dat die relatmef kleine 

sektor tach sterk groeit. Er is daarom behoefte aan doelmatigheid en effiency, 

maar ook aan tempo. In de grote steden verrijzen net zoals overal ter wereld ~ 

grote kantoorgebouwen, fabriekskomplexen en moderne woonwijken, terwijl op het 

platteland grootse irrigatiewerken worden uitgevoerd. Kortom een ontwikkeling 

waar de bouwindustrie een antwoord op moet hebben. 

Aan de andere kant kent Ind:i.a. het probleem van de massale armoede en de daar

aan gekoppelde slechte huisvesting, die in desteden en op het platteland 

een normaal verschijnsel is. HEt ligt dus voor de hand dat een andere tak van 

het onderzoek naar nieuwe bouwmaterialen zich heeft toegespitst op de 
11 h • I ow-cost ousLng. 

Ook in deze sektor hoort men vaak de behoefte aan snelheid en efficiency om 

de armen te voorzien van een aan minimum eisen voldoende woonruimte, maar deze 

gedachtengang leidde en leidt nog vaak tot het maken van blokkendoosjes 

gemaakt van geprefabriceerde betonelementen, die dan later als veestal word~ 

gebruikt omdat de mensen er niet in kunnen leven. 

Het onderzoek heeft zich toen meer gericht op het verbeteren van de traditionele 

materialen, het kleinschalig produceren van goedkoop bouwmateriaal van rede

lijke kwaliteit en verbetering van konstruktietechnieken. 
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Een van de belangrijkste onderzoeksinstituten op het gebied van de bouw

technologie is het Central Building Research Institute (CBRI) in Roorkee. 

Het instituut dat in 1947 werd opgericht houdt zich bezig met toegepast onder

zoek en ontwikkelingswerk op diverse terreinen van de bouwkundige technologie 

zoals: bouwmaterialen, bodemtechniek, bouwfysika, bouwprocessen, plannings

problemen, architektuur, rurale bouwtechnologie, informatieverspreiding en 

verzameling, demonstratieprojekten enz. 

Inmiddels heeft het CBRI ook een afdeling 1n Hyderabad. 

Enekele projekten waaraan het CBRI gewerkt heeft worden hieronder kort beschre-

ven. 

a. Goede kwaliteit bakstenen van inferieure klei. 

Vele kleisoorten zijn zonder extra behandeling ongeschikt voor de baksteen

fabrikage. Rode grand (chalka) is vaak veel te schraal of er zitten te veel 

steentjes in; zwarte grand (black cotton) is weer te vet of is verontreinigd 

door kalksteentjes (kankars), die de steen doen barsten na het bakken. Het 

CBRI heeft diverse projektvoorstellen geschreven voor verbeterde baksteenprod~k

tie en er enkele ook in de praktijk uitgevoerd (Indore en Bhopal in de deel

staat Madhya pradesh, zie lit.4 en 5). 

De meeste projektvoorstellen bleven echter in de la liggen omdat er geen onder

nemers gevonden werden die ze in de praktijk wilden brengeu i.v.m. de risiko's. 

De verbeterde produktiemethoden houden nl. ook een prijsverhoging in van het 

eindprodukt hetgeen de konkurrentiepositie voor de producent op het eerete 

gezicht moeilijk maakt. 

b. Gemechaniseerde baksteenproduktie. 

Het CBRI heeft een kleine gemechaniseerde baksteenextrusiepers ontworpen die 

2500 stenen per uur kan leveren. Dit om te voldoe7 aan de vraag naar bak

stenen van uniforme kwaliteit. Het apparaat kan ook andere klei-extrusie

produkten produceren, zoals geperforeerde strengperssteen. 

T.b.v. de verspreiding van de technologie werd een projektvoorstel gefor

muleerd (lit.3). 

Het schijnt dat veel van de bedrijfjes die met dit apparaat zijn gaan werken 

echter in financiele moeilijkheden zijn geraakt omdat men de relatief hoge 
. . . k d' I) k h. 1nvester1ngen n1et on terugver 1enen. I kom 1er later nog op terug. 

c. Vlieg-as beton en alternatieve cement. 

Vliegas is een afvalprodukt van elektriciteitscentrales dat meestal gestort 

1) Dit werd naar voren gebracht op een seminar over 'recent developments in 
building materials and techniques' van 22-24 juni '79 in Hyderabad. 
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wordt. Ret heeft echter goede 'puezolaan' eigenschappen. 

Puzzolaan is vulkanisch materiaal met cement-achtige eigenschappen, dat hard 

wordt als het in aanraking komt met kalk en water. 

Ret wordt door s.s. Rehsi (lit.27) als volgt gedefinieerd: 

' Pozzolana is usually defined as a siliceous or alumino-siliceous 
material which in itself possesses no cementitious properties, 
but which in finely divided form and in the presence of moisture 
reacts with lime at ordinary temperature to form compounds 
possessing cementitious properties. 
Pozzolana's include natural materials such as trass, tuff, ash 
and sand of volcanic eruptions and certain diatomaceous earths, 
and artificial or semi-artificial products such as burnt clays, 
shales and rice-husk, ground cinder and fly-ash.' 

Men heeft berekend dat 20-30% cement bespaard kan worden in betonstrukturen als 

men vlieg-as bijmengt (lit.7). 

Een ander goed bindmiddel is rijstkafas (dezelfde bindeigenschappen als puz

zolaan materiaal). Men heeft geexperimenteerd met mengsels van kalk en rijst

kaf-as om een alternatieve cement te produceren. 

Ook zachtgebakken (700'C) kalkrijke klei, die daarna gemalen wordt heeft 

goede puzzolaan eigenschappen en kan beschouwd worden als ean cement-vervangend 

produkt (lit.38). 

Gedeeltelijke omschakeling naar toepassing van alternatieve cement is vooral 

voor ontwikkelingslanden enorm belangrijk, en eigenlijk zou in dit rapport 

over bouwmaterialen in India het onderwerp niet mogen ontbreken. 

Ik volsta hier echter met het vermelden van enige relevante literatuur over 

het onderwerp nl. lit.l6, 17, 27,32, 33 en 38. 

d. Gegoten steen-beton blokken (precast blocks) 

Ret instituut heeft een produktieproces ontwikkeld voor steen-betonblokken 

als alternatief voor baksteen t.o.v. gebieden waar natuursteen in overvloed 

aanwezig is maar klei schaars is (lit.6). 

De blokken worden gemaakt in vormen van diverse afmetingen en bestaan meestal 

uit een stuk of vier brokken steen die in oeton worden ingegoten. De blokken 

geven aan een zijde een natuursteen aanzicht. 

Ret voordeel van dit materiaal is dat het zowel bedrijfsmatig geproduceerd kan 

worden als wel op kleine schaal bij de bouwplaats. (zie verder h.stuk 5). 

e. Geprefabriceerde bouwkomponenten. 

Ret instituut heeft een aantal geprefabriceerde betonnen dak- en wandelementen 

ontworpen met de bedoeling tijd te besparen in bouwprojekten waar dat gewenst 

is. Men heeft ook geprefabriceerde baksteenpanelen ontworpen t.b.v. low-cost

housing projekten (lit.71. 

f. Waterproofing van lemen muren. 

Lemen muren komen in de dorpen nog altijd het meeste voor, ondanks het feit 
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dat ze altijd zeer sterk te lijden hebben van regenval en ze veel onderhoud 

vergen. Het instituut heeft een effektieve en goedkope ~ethode ontwikkeld om 

lemen muren waterafstotend te maken. Het materiaal is een op petroleum en 

bitumen gebaseerd mengsel dat op de muur gespoten kan worden met een handbedien· 

de landbouwsprayer. (lit.7~. 

In verband met de traditionele huizenbouw heeft men verder een mengsel uit

gevonden waarmee dakbedekkingsmateriaal zoals bamboe en palmbladeren geim

pregneerd kunnen worden t.b.v. brandpreventie.(lit.7). 

Bovenstaande beschrijving is maar een greep uit het vele onderzoekswerk dat 

door het CBRI met name verricht wordt. In bijlage III-A is een overzicht 

gegeven van het wetenschappelijk en praktisch werk dat -het·instituut verricht. 

Aan de andere kant lijkt bet er wel op dat men toch grote moeite heeft met het 

in de praktijk brengen van de onderzoeksresultaten. 

Zo publiceerde het CBRI-Hyderabad enkele jaren geleden een lijst met voorstelle1 

voor geplande bouwmaterialenproduktie in de deelstaat AP (zie bijlage III-B). 

Hier is nog niets van gerealiseerd behalve experimentele toepassing van 

steen-beton blokken (zie ook bijl.III-B), ondanks dat men erg veel doet aan 

publiciteit envoorlichting om individuele ondernemers te vinden voor uitvoe

ring van de projekten. 

Niet alleen het CBRI, maar ook ander instituten en het bedrijfsleven zelf zijn 

aktief op het gebied van de moderne bouwmaterialen. Belangrijke instituten zijn 

bv. nog de reeds genoemde KVIC, die in de sektor bouwmaterialen voornamelijk 

werkt op het gebied van de kalkbereiding, Ret Central Road Research Institute, 

de National Buildings Organisation en net Structural Engineering Research 

Centre (SERCl in Madras. 

Enige onderwerpen waar net SERC zicli.mee oezig noudt vindt de lezer 1.n bijlage 

III-C. 

Een voorbeeld van kommerciele produktie van alternatieve cement onder de naam 

'Cem-Cem' door het bedrijf 'Industrial Lime' in Hyderabad is gegeven in 

bijlage III-D. 

3.3 Konklusies. 

Gelet op de mogelijkheden voor bouwmaterialenproduktie zoals die uit dit 

hoofdstuk naar voren kwamen wordt het volgende overwogen. 

Een onderzoek naar de mogelijkheden voor verbeterde baksteenproduktie is in 

de regio nog niet uitgevoerd. Wel zijn er wat ideeen door het CBRI aangedragen 
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maar deze ZLJn nooit verder uitgewerkt of gekonkretiseerd. In feite is het 

zo dat het CBRI-Hyderabad het onderzoek in de baksteenindustrie heeft laten 

liggen en zich is gaan richten op de verspreiding van het steen-betonblokken 

idee. Hierbij nam men impliciet aan dat er in de baksteenindustrie toch 

weinig perspektieven zaten i.v.m. de slechte klei in de omgeving, terwijl 

er een overvloed aan natuursteen is. Dit zou een typisch klimaat zijn voor 

steen-betonblokken als alternatief voor oaksteen. 

Aangezien cement een steeds schaarser en duurder artikel schijnt te worden, 

en men er nog niet in geslaagd is een oevredigende kwaliteit bouwblok te 

ontwerpen op basis van alternatieve cement, lijkt het zinvol een vergelijkende 

studie uit te voeren m.o.t. oetere kwaliteit Eaksteen en steen-betonblokken. 

Dit is een duidelijke terreinafbakening. Materialen als alternatieve cement, 

dakpannen, geprefabriceerde bouwkomponenten en andere alternatieve bouw

blokken zoals zand-cementblokken, holle blokken·, ·kalk-zandblokken en ge

droogde kleiblokken zullen verder niet in de beschouwing worden betrokken. 

In aansluiting op de vergelijkende studie zou een ontwerp-produktiesysteem 

(baksteen en/of steen-betonblokken) geformuleerd kunnen worden dat in een 

gegeven situatie optimaal is. 

Dit zou de konkrete praktijksituatie in V-nagar kunnen zijn maar evengoed de 

situatie in de hele regio. 

Ret opzetten van, en het experimenteren met een produktie-unit in V-nagar 

kan in ieder geval als informatiebron fungeren voor het onderzoek (m.b.t. 

prijzen, kosten, markt, technologie enz.). 

Deze benadering wordt ook voorgesteld i.v.m. het feit dat een koncentratie in 

het onderzoek alleen op het opzetten van een produktie-unit in V-nagar,i.v.m. 

de beperkte mogelijkheden (tijd en middelen) m.i. niet voldeende interessante 

onderzoeksgegevens kon opleveren. 
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HOOFDSTUK 4 ONDERZOEK IN DE BAKSTEENINDUSTRIE 

4. I Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de baksteenindustrie toegespitst op de 

situatie in het Hyderabad distrikt. Daarnaast laat ik een aantal 

verbeteringsvoorstellen voor deelprocessen m.b.t. het traditionele pro

duktieproces de revue passeren. 

Voor de niet met het onderwerp bekende lezer is bijlage IV opgenomen die 

het algemene baksteenfabrikageproces beschrijft. 

4.2 Situatie van de baksteenindustrie in het Hyderabad distrikt 

Deze situatie kan in het kort als volgt samengevat worden: 

De baksteenfabrikage in dit deel van India geoeurt op traditionele wijze. 

Omdat traditioneel nog niet slec~t lioeft te oetekenen zal hierna verduide

lijkt worden waar6m een slechte kwaliteit baksteen wordt geproduceerd. 

De kwaliteit van de beschikbare klei (rode grand) is onvoldoende, tenminste 

zonder adekwate voorbewerking. Het afgeleverde produkt is inferieur te 

noemen; dit zal hierna gekwantificeerd worden. 

De vraag naar het produkt is desondanks groot. 

4.2.1 Proces- en produkteigenschappen 

Zoals uit de geologische analyse bleek is de grondsoort die voor de baksteen

produktie gebruikt wordt de 'chalka soil' (rode leemachtige grand). 

M.b.t. de bestaande baksteenproduktie gelden de volgende eigenschappen: 

a. Samenstelling. 

Kleigehalte: 15-25% (fraktie -'2 .;U). Aanwezige kleimineralen: kaoliniet 

en illiet. 

b.Plastische eigenschappen. 

Ret is een magere klei, d.w.z. hij kan weinig water opnemen en heeft 

daarom slechte plastische eigenschappen (het specifiek oppervlak is laag, 

zie bijlage IV pag.2). 

c. Droogeigenschappen. 

Korte droogtijd vanwege het lage vochtgehalte (magere klei). Bij drogen in 

de buitenlucht treedt zonder voorafgaande bijmenging van zand, as of 

rijstkaf scheurvorming op (te snel verlopend droogproces t.g.v. snel dro

gend klimaat). 
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d. Bakeigenschappen. 

De klei is roodbakkend. Over sintertijd, bakkrimp enz. zijn geen gegevens 

bekend. Alle stenen worden in clamps gebakken (intermediair type volgens 

bijlage IV pag.7). 

e. Eigenschappen van het gebakken produkt. 

Sterkte. De 'Indian Standard Specification' (ISS) geeft voor gewone metSel

baksteen een klassifikatie op basis van gemiddelde druksterkte. Deze 

klassifikatie bestaat uit II klassen, die baksteen verdeelt in sterkte 
2 2 tussen 35-400 kgf/cm (3,5-40,0 N/mm ). 

TABEL 3 Klassifikatie van metselbaksteen volgens druksterkte 

CLASS AvE&AGE Co111'1!.E8SIVJC 51'JUill!l'GTS 
DESIGNA.TlO:II' r-

Not Len ThaD .Lela Than 
kgf{cm1 ( N/mm1 ) kgfJcm• ( N/'mm1 ) 

. 350 350 ( 35) . 400 (40) 
300 300(30) 350(35) 
250 250 (25) 300(30) 
200 200 ( 20) 250(25) 
175 175 ( 17•5) 200 ( 20) 
150 150 ( 15) 175 ( 17-5) 
125 125 ( 12•5) 150 ( 15) 
100 100 ( 10) 125 ( 12·5) 
75 75 (7•5) 100 ( 10) 
50 50 ( 5) 75 { 7'5) 
35 35 ( 3•.5) 50 ( 5) 

Bron: Lit.l5 

De sterkte van baksteen uit Hyderabad blijkt meestal te liggen rand de 

2,5 N/mm2 m.a.w. men naalt niet eens de laagste klasse. De stenen zijn 

bros, poreus en vertonen in-en uitwendige barsten. 

Afmetingen. Volgens de ISS (lit.l5) moeten baksteenen 190x90x90 mm zijn. 

De tolerantie is ~3%. De gekonstateerde afmetingen bleken nogal willekeu

rig te zijn. Ik heb zelfs op een plaats gezien dat de lengte van de steen 

precies gelijk was aan tweemaal de koppenmaat (breedte), zonder dat er dus 

rekening gehouden was met de voeg. De meeste stenen lagen in de buurt van 

de 225x112x81 mm (9x4,Sx3,25 incn). 

Vorm. Het is belangrijk dat bakstenen rechte vlakken hebben en scherpe kan

ten, om goed metselwerk mogelijk te maken en geen cement te verspillen. 

De geproduceerde baksteen heeft echter t.g.v. het slopmouldproces (zie 

bijlage IV pag.6 en verder in dit hoofdstuk) uiterst onregelmatige vormen. 
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4.2.2 Prijs en markt 

De baksteenproduktie is volledig seizoensbepaald, hetgeen inhoudt dat er 

alleen in het droge seizoen geproduceerd wordt. Het hele proces vindt immers 

in de openlucht plaats. Tabel 4 geeft een idee van het regenvalpatroon in 

Telengana.(Hyderabad distriktJ. 

TABEL 4 Regenvalpatroon in het Hyderabaddistrikt (in inches) 

Taluk z-w moesson N-O moesson Winter Zomer Z-W moesson als 

(gewest) (jun-sept) (okt-dec) (jan-feb) (mrt-mei) % van totaal 

Chevella 18,62 2,85 0,07 2' 13. 79 
Hyd.oost 22,61 4,35 0,78 2,66 74 
Hyd.west 20,08 3,51 0,38 2,51 76 
Ibrahimpatan 15,63 5,0~ 0,24 1 '65 69 
Medchal 25,74 3,35 0,49 2.78 80 
Pargi 30,96 3,37 0,61 2,83 81 
Tandur 24,65 2,52 0,31 2,25 83 
Vicarabad 28,21 2,89 0,26 3,31 81 

Distrikt gem. 23,31 3,49 0,39 2,52 79 

Bran: Lit.25 

Hieruit blijkt dat: 

- De droge tijd loopt van januari tot mei. 

- De meeste regen valt gedurende de zuid-west moesson, van juni tot 

september.(gem. 79%) 

- Er in de noord-oost moessoP van oktober tot december vrij we~n~g regen 

valt.{Eigenlijk zouden we deze periode bij de droge tijd kunnen rekenen). 

Hierbij dient vermeld te worden dat het moessonpatroon in het gebied vrtJ 

grillig is. Soms valt hij al in april in, maar andere jaren laat hij tot 

augustus op zich wachten. Meestal valt het grootste gedeelte van de regen 

echter toch in de maanden augustus en september. 

Regen vormt in ieder geval een grote bron van onzekerheid voor d elandbouw 

maar ook voor de baksteenfabrikage. 

De voorbereidingen voor de baksteenfabrikage worden meestal pas getroffen in 

de loop van november. Men begint dan ook al langzaam stenen te maken, maar de 

clamps blijven van geringe omvang (rand de 50.ooo stenen) omdat het risiko 

~.v.m. regenval te groat wordt geacht. 

Na half december wordt de produktie sterk opgevoerd en de topproduktie vindt 

plaats tussen begin januari en begin juni. Clamps tot 500.000 stenen zijn dan 

geen uitzondering. In de loop van juni wordt de produktie weer afgebouwd. 
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Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat er tussen bet maken van een vor

meling en bet afvoeren van de baksteen wel een maand kan zitten. Naast het 

drogen vraagt het stoken van de grate clamps vrij veel tijd. Een clamp van 

100.000 stenen brandt al een week tot 10 dagen. Daarna heeft hij nog een week 

nodig om af te koelen. Men ziet dan ook dat de eerste grate afleveringen van 

gereed produkt pas tegen einde januari op gang komen, terwijl deze nog door

gaan tot einde juli, een maand nadat de produktie is gestopt. 

Het seizoenskarakter van de produktie weerspiegelt zich ook in het prijsverloop 

van baksteen over net jaar. Voor net jaar 1979 is het prijsverloop in een 

grafiek weergegeven (zie fig.ll). 

Figuur 11 Prijsverloop (af fabriek) van baksteen over bet jaar 1979 in 
Hyderabad. 

too 
Prijs per 
1000 bak
stenen 
(in Rs) 

100 

... \-- , 
---~------·-~-·------'' 

w&Lite.L..!.)K. f'-_:)J ve-.Loop 
IIE.lt..w.,clfr p~ysve.ru . .oor 't.QJVPE.;(.. De 
J'fljS~1"jQir-J G VfrN 3n~N (OC!l... 

Opmerkingen: - De gegevens voor deze grafiek werden verkregen via prijs
navraag. 

-In het begin van 1979 stegen de steenkoolprijzen van Rs!SO tot Rs300 
per ton t.g.v. produktiestoringen en distributieproblemen. Hierdoor 
kwam de minimumprijs een stuk boger te liggen dan verwacht (Rs 15 
per 1000 meerl, en ook de maximumprijs steeg met Rs 20 per 1000. 
De gestippelde lijn geeft het verwachte prijsverloop aan zonder de 
uitzonderlijke prijsstijging van steenkool. 

- In het prijsverloop is geen rekening gehouden met transportkosten. 
Een belangrijke kostenfaktor bij baksteen is weliswaar het transport 
maar deze kosten zijn zo sterk afhankelijk van de afstand producent
konsument, dat dit niet in de grafiek tot uitdrukking kon worden 
gebracht. Gemiddeld moet men in Hyderabad voor aflevering van 1000 
bakstenen Rs 25 extra rekenen voor transport (de clamps liggen op een 
afstand van 5-20 km rond de stad). 

Aan deze grafiek is duidelijkte zien dat de prijs enorm keldert als het grote 

aanbod loskomt tegen einde januari. De prijs blijft daarna tamelijk konstant 
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op een minimum nivo, waarna hij weer gaat stijgen begin augustus als het 

aanbod afneemt. Dze stijging is niet zo scherp als de prijsdaling in januari 

omdat de vraag in de regentijd minder is (minder bouw-aktiviteiten). Boven

dien zor-gen de grote afnemers ervoor zoveel mogelijk baksteen in voorraad 

te hebben, om het eventueel tot het -nieuwe seizoen uit te zingen. 

Tegen einde oktober komt de prijs dan weer op zijn maximum nivo te liggen 

omdat de vraag dan toch weer groter is dan het aanbod, 

Sommige producenten proberen een gedeelte van hun produktie in voorraad te hou

den door de clamps gewoon te laten staan en te kunnen profiteren van de hoge 

prijzen in de laatste 3 maanden van het jaar. Dit is echter niet zonder 

risiko's; de clamps staan vaak op laag gelegen grand die in de regentijd onder 

water loopt. Vooral sleclite oaksteen gaat nog verder in kwaliteit achteruit 

als hij in net water staat. Bovendien kunnan vrachtwagens de clamp niet 

bereiken als er water staaat of de grond modderig is. 

Aan de extreme verschillen in net prijsnivo zou wel het een en ander gedaan 

kunnen worden. 

Op de eerste plaats zou net produktieseizoen verlengd kunnen worden. Nu loopt 

dat van decemoer tot juli (7 maandeni, maar een uitbreiding tot 9 maanden 

moet haalbaar zijn (bv. van half oktober tot half juli). Aan het begin en eind 

van deze periode is er weliswaar meer kans op regen, maar men zou de drogende 

vormelingen kunnen gaan afdekken om ze te beschermen tegen eventuele buien. 

Voor de clamps zou men een tijdelijke eenvoudige overkapping kunnen maken. 

Op de tweede plaats zou men aandacht kunnengaan schenken aan voorraadvorming. 

Er valt bv. te denken aan het opslaan van stenen op een tasveld (clamps af

bouwen), dat niet onder water kan lopen en dat voor transportmiddelen een

voudig bereikbaar is. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de bakstenen voldoende 

houdbaar moeten zijn, om niet te lijden onder vochtinwerking (dit zou met de 

huidige kwaliteit wel eens problemen kunnen opleveren}. 

De belangrijkste afnemers van baksteen zijn de grote aannemers. Ook de grote 

konsumenten van baksteen zoals de 'Housing Boards', de 'Public Works Depart

ment', en de 'Irrigation Development Corporation' en 'Roads and Buildings

department'laten de inkoop lopen via aannemers. 

De prijs van baksteen in dit deel van India is erg laag vergeleken met andere 

delen van het land, Een minimum prijs van Rs250 per 1000 blijkt echter geen 

uitzondering te zijn. 

Baksteen wordt in het Hyderabad distrikt niet gezien als een produkt met 

waardevolle eigenschappen en mogelijkheden, maar als een soort vulmiddel. 

Men kan ook niet anders verwachten bij een dergelijk kwaliteitsaanbod. 
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In de plattelandsgebieden buiten de invloedssfeer van de stad blijkt de mlnlmum

prijs nog lager te liggen, nl. rond de Rs 85 per 1000 •. Dit komt o.a. door-

dat men meestal niet met kolen maar met rijstkaf stookt, hetgeen voor kleinere 

clamps een redelijk alternatief kan zijn (rijstkaf heeft een hoge verbran

dingswaarde die ongeveer de helft is van steenkool). 

Rijstkaf is goedkoop als men vlak oij de rijspellerij zit, maar transport van 

het kaf is duur omdat net erg volumineus is. Veel rijstpellerij-eigenaren 

op het platteland heooen er om die reden juist een baksteenbedrijfje bij. 

De kwaliteit van deze stenen is meestal nog slechter omdat de goede baktem

peratuur vaak niet bereikt kan worden. 

Produktie is op het platteland soms gericht op zelfvoorziening maar toch 

meestal voor de markt. De clamps zijn zelden grater dan 100.000 stenen en het 

transport naar de konsument gaat meestal per ossekar. 

4.2.3 Organisatie van de produktie 

De grate baksteenbedrijven in de regio liggen random de stad Hyderabad op 

een afstand van tussen de 5 en de 20 km. Kleinere produktieunits liggen her en 

der verspreid bij de dorpen op het platteland, meestal niet meer dan 2 km 

van een dorp verwijderd. Grotere afstanden leiden ertoe dat de transportkosten 

te hoog worden vergeleken oij de produktiekosten. 

Een ondernemer bekijkt eerst welke alternatieve produktieplaatsen in aanmer

king komen binnen een bepaalde straal, d.w.z. plaatsen waar klei aanwezig is 

in voldoende mate. Dit weet men meestal uit ervaring, vooral bij de dorpen. 

Grote bouw-aannemers die vaak hun eigen oedrijf hebben krijgen van de gemeente 

de exploitatierechten van de kleivoorraden rond de stad. Ze hebben daar-

voor de vergunning nodig van de 'Director of Mines and Geology' en moeten be

lasting betalen voor de afgegraven klei, tot uitdrukking komend in een vast 

bedrag per 100.000 stenen. (Deze belasting wordt veelal ontdoken). 

De kleivelden mogen niet volledig afgegraven worden omdat de grond naderhand 

nog gebruikt moet kunnen worden voor de landbouw. 

Aan de kwaliteit van de klei worden nauwelijks eisen gesteld. Als de grond een 

beetje plastisch is wordt hij al geschikt bevonden. 

Om een indruk te krijgen van de kwantitteit graaft men hier en daar een kuil 

in het kleiveld om te zien hoe dik de kleilaag is en men bekijkt op het oog 

of er voldoende materiaal zit voor de geplande produktieperiode en schaal. 

Vervolgens wordt nagegaan wat de eigenschappen van de grand zijn. Men maakt en

kele proefstenen en legt ze in de zon te drogen om te kijken wat er gebeurt. 
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Gaat de vormeling scheuren vertonen dan voert men de proef nag eens uit, maar 

nu wordt er zand, rijstkaf of as door de klei gemengd. 

In sommige gevallen worden op het platteland de proefstenen meegebakken Ln de 

oven van een pottenbakker om een indruk te krijg~n van het eindprodukt. Als 

het resultaat hierna bevredigend is wordt de produktieplaats geschikt bevonden. 

In de buurt van de stad kan eventueel een oeroep worden gedaan op een labo

ratorium voor net uitvoeren van een grondstoffentest (in Hyderabad bv. in het 

laboratorium van het Small Industries Service Institute, SISI), maar de test

uitslag laat erg lang op zicn wachten en oovendien is deze ook nog niet va

lide voor de praktijk omdat men uitgaat van ideale omstandigheden (gekon

ditioneerd drogen). 

Voor het produktieproces worden in de stad aroeiders geronseld door koppel

hazen. De arbeiders die op kontraktbasis komen te 'staan (stukloon) trekken 

met hun hele gezin naar de produktieplaats en gaan wonen in zelfgebouwde hut

jes van los op elkaar gestapelde bakstenen met een dak van palmbladeren. 

Bij de dorpen gaa~r ogenschijnlijk wat humaner toe omdat de arbeiders 

gewoon thuis kunnen blijven wonen. 

De baksteenarbeiders bevinden zich binnen de kategorie van ongeschoolde ar

beiders in een relatief gunstige situatie omdat ze zich in de regentijd als 

de produktie stopt weer kunnen verhuren als landarbeider. Zo hebben ze bijna 

het hele jaar door werk. 

Bij de grotere bedrijven zorgt .de aannemer ervoor dat er op het terrein een 

waterleidingsysteem wordt aangelegd. Vanuit een centrale boorput wordt via 

pijpen water geleverd aan alle produktiecellen (groepjes van 4-6 personen, 

die samen kleigraven, kneden, vormen en zorgdragen voor het droogproces) die 

met een of meer andere cellen hun eigen kleiput hebben waar ze graven en 

kneden. Ook wordt centraal gezorgd voor tijdige aanvoer van kolen en rijst

kaf, meestal per eigen vrachtwagens. De afvoer van baksteen gebeurt ook met 

eigen vrachtwagens. De gang van zaken op het terrain wordt gekoordineerd 

door enkele opzichters, die oak de produktie-administratie bijhouden. 

Een kantoortje bevindt zich zelden op het produktieterrein zelf, maar is 

onderdeel van het aannemersKantoor in de stad. 

In figuur 12 is een plattegrond getekend van een typisch baksteenbedrijf in 

de regio. 

Op het platteland verloopt het produktieproces wat minder georganiseerd en 
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ook pr~mitiever. Hier moet het benodigde water bijna altijd met patten uit 

een put getrokken worden. Dezelfde groep die kneedt, graaft en vormt, zorgt 

ook voor het bouwen en stoken van de clamp, zodat er minder kontinuiteit in het 

produktieproces zit. Hieris dat misschien ook minder belangrijk omdat de 

produktie kleiner is en de arbeiders in de droge tijd tach werkloos zouden 

zijn. 

In de buurt van de stad echter is de produkt.ie meer op winst gericht en moet 

er ook effektiever gewerkt worden om te voldoen aan de grate vraag. 

Figuur 12 Plattegrond van een typisch baksteenbedrijf in het Hyderabad
distrikt. 
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4.3 De Uaditionele baksteenproduktie 

De technologie van de traditionele baksteenproduktie in het gebied wordt 

behandeld aan de hand van de deelprocessen: kleiwinning, kleivoorbewerking, 

vormen, drogen en bakken. 

De informatie t.b.v. deze beschrijving werd verzameld d.m.v. observaties. 

a. Kleiwinning. 

Klei wordt gegraven met eenvoudig nandgereedschap zoals de crowbar (lange stalen 

staaf van 2-3 em dik meteen beitelachtige punt} en de hak (een soort spade). 

Bij kleine produktieunits wordt de klei direkt gekneed met water en verwerkt. 

Bij grotere units wordt de benodigde klei voor de volgende d~g 's avonds af

gestoken en worden de grote brokken stukgeslagen. Deze massa wordt overgoten 

met water dat er 's nachts in kan trekken. De volgende ochtend wordt er ge

kneed met de voeten en als de klei plastiscli gehoeg is wordt hij verwerkt. 

Nergens werd gezien dat de klei langer dan een nacht bleef liggen om water 

op te nemen, laat staan dat er een kleibult gevormd werd. Hierdoor zitten er 

ook na het kneden nog droge kluiten in de overigens veel te natte massa. 

Het ideaal zou zijn om voor net begin van de z-w moesson (!juli) de totale 

benodigde seizoenshoeveelheid uit te graven en deze te laten liggen tot na 

de moesson (oktober). Dit komt echter nergens voor. 

b.Kleivoorbewerking 

Klei wordt vermengd met water en eventueel zand of rijstkaf, en gekneed met 

de voeten en met spaden. De klei is erg nat (bijna vloeibaar) en is niet 

homogeen. Het vQcht is niet door de totale massa homogeen verdeeld; het meng

sel bestaat uit droge kluiten in een modderpap. 

De funktie van de toevoeging van rijstkaf of zand is, dat de kl minder water 

gaat bevatten, minder water hoedft te verdampen bij het drogen en dus minder 

krimpt. Hierdoor vermindert de scheurvorming bij het drogen. 

Toevoeging van zand heeft meestal een negatief effekt op de sterkte vooral 

als het zand niet eerst uitgezeefd wordt. Rijstkaf is goed, als er maar niet 

teveel wordt toegevoegd (niet meer dan 10% van het ~totale volume). 

Rijstkaf geeft een grotere vormbestendigheid, verbeterd de plastische eigen

schappen van de kleimassa en werkt gunstig bij het bakken. In plaats van zand 

is verder aan te bevelen kolenas, rijstkafas of Liever nag poederkool. 

Let wel, een toevoeging als rijstkaf is ineerste instantie noodzakelijk om

dat het drogen in de hete zon gebeurt. Als het droogproces geleidelijk zou 

kunnen verlopen was deze toevoeging voor het drogen niet noodzakelijk. 
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Om bet bakken positief te beinvloeden is toevoeging van rijstkaf wel van be

lang. 

Klei wordt ook wel gekneed met behulp van buffels, die door de kleimassa 

worden gedreven (zie fig.l3). 

Figuur 13 

c. Vormen. 
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Ret vormen gaat volgens het slopmouldingproces. Over dit proces kan nog het 

volgende gezegd worden (als aanvulling op oijlage IV). 

Voor deze manier van vormen moet de klei erg nat zijn omdat de vormeling anders 

aan het hout olijft plakken. De hele tecfiniek houdt het gebruik van veel water 

in. Na iedere lossing wordt de vorm weer schoongewassen met water, er komt 

natte, bijn a vloeioare klei 1n de vorm en de oovenkant wordt gladgestreken met 

water. De klei is nu z6 nat dat als de vorm gelicht wordt, de vormeling uit

zakt en er deformatie optreedt (zie fig.14). 

Figqur 14 Slopmoulding 
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De ondergrond waarop de vormeling wordt gelegd probeert men van tevoren vlak 

te maken, maar dit lukt nooit helemaal. Deze is dus vaak ongelijk zodat de steen 
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later ook niet vlak zal zijn. Bovendien zuigt de direkte ondergrond water 

uit de natte vormeling zodat er een laagje aarde aan de onderkant van de 

steen vastplakt. Vaak wordt zo'n klei-abces later niet verwijderd, maar wordt 

het gewoon meegebakken. Als daar ook nog de scheve ongestandaardiseerde grond

vorm bijkomt (als gevolg van de houten vormframes die geen gestandaardiseerde 

afmeting hebben en scheef trekken onder de inwerking van vocht) ontstaat een 

voor de metselaars onhandelbaar eindprodukt. Dezen schijnen eraan gewend te zijn 

maar de benodigde aroeidstijd is natuurlijk -veel groter als bij een korrekt 

produkt en het mortelgeoruik (cement) hoger. 

Het maken van een harde en vlakke ondergrond met bv. steen late 

gezien. En een dun 

d. Drogen. 

Het drogen gebeurt in de open lucht zonder enige vorm ~van beschutting en ver

loopt in 2 fasen: 

1. Afhankelijk van de weersomstandigheden 3-5 dagen op de grond. 

2. Twee tot drie dagen in rijen en lagen kruiselings op elkaar met 

openingen tussen de vormelingen voorde blootstelling aan de lucht. 

Als gevolg van het te snel verlopende droogproces treedt er door de sterke 

krimp scheurvorming op. Vorming van grate scheuren kan voorkomen worden door 

zand of rijstkaf aan de klei toe te voegen zodat hij minder krimpt en het 

vochtgehalte verminderd, maar er treden evengoed kleine scheurtjes op die de 

steen verzwakken maar hemniet doen oarsten. 

Het komt niet zelden voor dat het droogproces verstoord wordt door onver

wachte regenbuien die de hele produktie van vormelingen kunnen vernietigen. 

Clamps blijven wel branden ondanks een forse bui. 

Op plaatsen waar men kwaliteit iets oelangrijker vindt wordt nadat de vorme

ling 1 tot 2 dagen heeft gedroogd, de hoboelige onderkant gelijkgesneden met 

een mes. De vormelingen worden vervolgens op hun kant gedraaid om verder te 

drogen, en worden pas aaarna opgestapeld. 

Het afdekken van vormelingen met palmbladeren of stro, of drogen in droogschu

ren of rekken werd nergens in de regio gezien. 

e. Bakken. 

Het bakken gebeurt zonder uitzondering in clamps. In het Hyderabad distrikt 

worden de meeste clamps gestookt met kolen. Alleen de verder van de stad 

gelegen bedrijven stoken met rijstkaf als de aanvoer van kolen een probleem 

is. Hout komt als brandstof in de streek niet voor omdat het te schaars is. 
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- Stoken met rijstkaf. 

In figuur 15 is weergegeven hoe een rijstkafclamp is opgebouwd. Als men van 

buiten tegen zo 1n clamp aankijkt is het net een enorme berg rijstkaf. :ne berg 

stenen is dan oak met een dikke laag kaf bedekt en dit moet gedurende het 

bakproces zo blijven. Voortdurend moet er kaf aangesleept worden en over de 

clamp gestort worden. 

Figuur 15 De rijstkaf gestookte clamp. 
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Onder in de clamp wordt een dikke laag kaf aangeoracht van ongeveer een halve 

meter. De rest van de clamp wordt liier bovenop gebouwd met om de 3 lagen stenen 

een laag kaf. Langs de hele buitenkant van de clamp staat een muurtje van 

los op elkaar gestapelde stenen omde berg kaf die over de stenen ligt, op zijn 

plaats te houden. 

Onder in de clamp lopen luchtkanalen die haaks op elkaar staan. Door deze ka

nalen stroomt de benodigde lucht voor de verbranding. 

Over het algemeen bouwt men deze clamps niet grater dan 100.000 stenen. Ret 

volumineuze rijstkaf vertoont tijdens de verbranding nl. een grate volumever-
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mindering, Dit leidt ertoe dat de struktuur van de clamp ondermijnd wordt 

zodat hij gaat verzakken. Omdat rijstkaf minder warmte levert dan kolen, en als 

gevolg van de verzakkingen in de clamp die een gelijkmatig bakproces bemoei

lijken, geeft deze methode een uitval van meer dan 20%, d.w.z. onvoldoende 

gebakken produkt. _Het grootste gedeelte uitval zit aan de buitenzijde van de 

clamp. 

De onvoldoende geoak.ken stenen worden niet w.eggegooid, mits ze niet gebroken 

zijn, maar worden weer in een volgende clamp meegetiak.ken. Toch is er uiteinde

lijk nag rand de 15% uitval. 

Het persen van rijskaf tot koeken of olokken om het volume te verminderen 

werd nergens gezien. 

Na het stoken lijkt de clamp op een sneeuwoerg; de rijstkafas is nl. spier

wit. De as kan weer gebruikt worden door dit bij de klei te mengen. 

Rijstkafas heeft bovendien puzzolaan-eigenschappen (zie h.stuk 3.2), zodat 

het een grondstof kan zijn voor alternatieve cement. Alszodanig wordt het 

alleen nog experimenteel toegepast. 

- Stoken met kolen. 

Dit komt het meeste voor. Het zou trouwens toch onmogelijk zijn om de mil

joenen bakstenen in de regio met rijstkaf te stoken omdat er gewoon niet ge

noeg van te krijgen is. In figuur 16 is de opbouw van een kolengestookte clamp 

getekend. Deze opbouw komt overeen met het intermediaire type zoals beschre

ven in bijlage IV pag.7. 

Figuur 16 De kolen gestookte clamp. 
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De luchtkanalen onder de clamp lopen alleen in de lengterichting. Onderin 

de clamp zit eenlaag kolen van 10 em dik, daarna komen er pas weer kolen na 

10 lagen stenen en vervolgens iedere 3 lagen stenen een laagje kolen van 

2-3 em dik. 

Langs de hele buitenkant van de oven wordt een laag brandstof aangebracht om 

daar voldoende warmte-ontwikkeling te hebben en ook om de diverse brandstof

lagen met elkaar te verbinden. 

Deze buitenlaag brandstof bestaat vaak uit halfverbrande kolen uit vorige 

ovens die uitgezeefd werden, maar ook wel uit rijstkaf omdat de as goed 

isoleert. Tegen deze buitenlaag brandstof zit dan weer een laag stenen als 

afdekking. Meestal zijn dit onvoldoende gebakken stenen uit vorige ovens. 

Deze laag wordt soms afgepleisterd met kleimortel. 

Men kan de voortgang van het vuur in de clamp enigszins beheersen door deze 

buitenlaag geleidelijk op te bpuwen. Men ontsteekt de clamp aan de voorzijde 

en begint daarna pas met het opbouwen van de buitenlaag. ~et vuur loopt nu 

door de oven tegelijk met de opbouw van de buitenlaag. Dit duurt enke~dagen,

afhankelijk van de omvang van de clamp (zie fig.17); 

Figuur 17 Het opbouwen van de buitenlaag. 

Als deze laag klaar is laat men de oven uitbranden en afkeoelen. 

De beheersing vandit proces vraagt vakmanscnap en ervaring. De dosering van 

de kolen is bv. erg belangrijk. Als er teveel kolen gebruikt worden leidt 

dat binnen in de clamp onherroepelijk tot te hoge temperaturen en baksmelt. 

De stenen klitten aan elkaar vast en worden onbruikbaar. 

Een kolengestookte clamp leidt tot minder uitval dan een rijstkafclamp 

(tussen de 10 en 15%). Ret proces is ook beter beheersbaar. 

Bij grate baksteenbedrijven ziet men wel 'lopende clamps'. Deze hebben een 

grate omvang en worden aan een kant opgebouwd en aan de andere kant afgebroken. 

Ret middenstuk brandt (zie fig.18). 
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Figuur 18 Lopende clamp. 
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Tijdens het bakken worden de kolen niet voor 100% verbrand. Na het afbreken 

van de clamp verzamelt men de sintels die doorgaans nag een aanzienlijk deel 

onvolledig verbrande kolen bevatten, naast as en onbruikbare slakken. De 3 

bestanddelen worden gescheiden door te zeven en de onvolledig verbrande kolen 

gebruikt men weer voor het bakken. De as wordt onder de klei gemengd. 

Er zijn oak wel clamps die in liun geneel met onvolledig verbrande kolen worden 

gestookt. Men kan dit materiaal kopen oij de metaalgieterijen in de stad, maar 

er is weer meer van nodig, dus meer transportkosten, meer arbeidskosten (zeven), 

meer uitval enz. 

Er bestaan nag verschillende andere methodes om clamps te stoken, maar die worden 

hier niet besclireven. De liier bescfireven metliodes· worden toegepast in het 

Hyderabad distrikt. 

- Vergelijking van rijstkaf enk.olen voor Iiet Eal<ken. 

Allereerst zal ik een ind~uk proberen te geven van de benodigde hoeveelheden 

brandstof. 

Als uitgangspunt hanteer ik tabel IV-2 (bijl.IV), waarbij ik het brandstof

verbruik voor stenen van 2,5kg (225xll2x81 mm) in een clamp op 5600 MJ per 1000 

stel. Als verbrandingswaarde voor steenkool hanteer ik 35 MJ/kg (bij 90%C, zie 

lit.19), voor rijstkaf is dat 14 MJ/kg (lit.l9). 

Voor 1000 stenen is het verbruik dus: 

5600/35 = 160 kg steenkool per 1000 stenen, ofwel 

5600/14 = 400 kg rijstkaf per 1000 stenen. 

Kombinaties zijnook mogelijk zoals rijstkaf in de klei, en kolen tussen de 

stenen (bv. 150 kg kolen en 25 kg rijstkaf per 1000 stenen). 

Voor een clamp van 100.000 stenen is dus globaal nodig: 16 ton steenkool, 

ofwel 40,ton rijstkaf. 

Indien alleen met rijstkaf gestookt zou worden zouden er +40 vrachtwagen-



ladingen aangevoerd moeten worden (40 ton rijstkaf is een immens volume). 

Voor 16 ton steenkool zouden 3 vrachtwagenladingen volstaan. 

Dit voorbeeld toont aan dat de transportkosten voor kaf een grote bijdrage 

zullen leveren aan de kostprijs als de clamp niet 'naast de deur' ligt van de 

rijstpellerij. 

Als dit zo is zullen ondanks de lage materiaalprijs van het kaf, de transport

kosten ervoor zorgen dat de totale kosten van de toepassing van rijstkaf boger 

uitkomen dan de toepassing van steenkool. 

Door het kaf te persen is net mogelijk de transportkosten te drukken. 

Bovendien zou de struktuur vanme clamp bij net bakken niet zo aangetast wor

den (inzakken). 

Bij mijn weten bestaat bier ecn.ter geen apparatuur voor -(dit zou een inte

ressant Aangepaste Technologie onderwerp zijn. 

Het bakken met ka£ is ook duurder aan arbeidskosten dan bakken met kolen: 

-bet opbouwen van de clamp is moeilijker (kost meer tijd); 

- er moet meer brandstof aangevoerd worden (laden en lassen); 

- de clamps zijn kleiner, dus er moeten er meerdere gebouwd worden i.p.v. 

een grate; 

- er moet kontinu kaf bijgevuld worden omdat bet snel opbrandt. 

Vanwege bovengenoemde redenen worden rijstkafclamps bijna uitsluitend op het 

platteland toegepast in rijstteeltgebieden, waar bovendien de markten voor 

baksteen relatief klein zijn. 

Hier is rijstkaf als brandstof de aangewezen oplossing omdat steenkool veelal 

over lange afstanden moet worden aangevoerd en dan veel te duur wordt. 

4.4 Verbeterde technologien 

De rode grond van het Hyderabad distrikt (chalka) is moeilijk tot goede 

kwaliteit baksteen te verwerken door tal van oorzaken die zowel in de eigen

schappen van de klei als in het produktieproces te vinden zijn. Over bet 

algemeen zijn de geproduceerde bakstenen in deze streek bros (Beschuit

struktuur) en bebben ze een lage druksterkte die meestal ligt tussen de 2,0 

en 2,5 N/mm2• Om betere baksteen te produceren is bet belangrijk de :druk

sterkte te verhogen. 

Het CBRI hanteert als norm dat bet mogelijk moet zijn stenen te maken met een 

druksterkte van 10,5-11,0 N/mm2 uit inferieure grondsoorten. Dit lijkt een 

redelijke doelstelling voor verbetering (vergelijk met tabel 3). 

Aan de andere kant echter zijn standaardafmetingen en vorm even belangrijk. 

De sterkere bakstenen moeten rechte vlakken en scherpe hoeken bebben. Om dit _ 
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tweeledig doel te bereiken:grotere sterkte en betere vorm, worden een aantal 

verbeteringsmogelijkheden besproken die betrekking hebben op de deelprocessen: 

kleivoorbewerking, vormen, drogen en bakken. 

4.4.1 Kleivoorbewerking. 

Het CBRI geeft drie versc~illende mogelijkheden aan om het eindprodukt te 

verbeteren d.m.v. een betere kleivoorbewerking (lit.4): 

a. Door de zogenaamde GHOL methode (wassen van de klei) grove deeltjes 

uit de klei verwijderen. 

b. De uitgegraven klei eerst malen in een kleimolen tot deeltjes niet 

groter dan 1 mm. 

c. Een mengsel nemen van 70% rode grond en 30% goede klei (vet), die 

afgegraven moet worden ergens in de omgeving uit een rivierbedding 

of tankbodem. Daarna met de Gholmethode grove deeltjes verwijderen. 

De eerste twee alternatieven zullen besproken worden; het laatste niet om de 

volgende redenen: 

Als er in de nabije omtrek zoveel goede klei te vinden zou zijn, zou 

daar wel een baksteenindustrie gevestigd kunnen worden. Dit gaat voor 

Hyderabad niet op. 

Een mogelijkheid zou Z1Jn om rode grond te mengen met zwarte grond 

(black soil=vette klei) maar deze is alleen te vinden in het westen van 

het distrikt, 100-150 km van Hyderabad verwijderd. De transport-kosten 

zouden veel te hoog worden. 

- Als dan toch nog de Gholmethode toegepast moet worden om grove delen 

te verwijderen lijkt het alternatief niet haalbaar. 

De Gholmethode van kleivoorbewerking. 

De Gholmethode, neerkomend op het wassen van de klei, voor het verwijderen van 

kalksteentjes en grove deeltjes, wordt veel toegepast in de deelstaten Madhya 

Pradesh en Maharashtra. Dit zijn gebieden waar hoofdzakelijk black cotton soil 

voorkomt. Deze grond geeft moeilijkheden bij de verwerking tot baksteen o.a. 

als gevolg van de aanwezige vrije kalkdeeltjes (kankars). Gewoonlijk worden 

deze deeltjes verwijderd met de Gholmethode. 

Deze methode zou ook bruikbaar kunnen zijn voor de klei van Hyderabad, niet 

alleen om eventuele kalkdeeltjes te verwijderen, maar ook andere grove delen 

en steentjes. 

Hoewel het precede 1n de streek nergens toegepast wordt is ze uitstekend aange

past aan de omstandigheden. De enige extra investering in het proces is arbeid. 
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In het proces staan centraal het gebruik van een drietal kuilen of ondiepe 

putten van ongeveer 75 em diep; hier 'tanks' genoemd: 

1. de Gholtank; 

2. de settling tank en 

3. de droogtank. 

De ruwe gedolven klei wordt gewassen in een gholtank van de gewenste kapa

citeit. Hiertoe wordt deze tank gevuld met een laag klei van 25-30 em dik. 

Daarna komt er water overheen tot 45 em. De klei wordt intensief met het 

water gemengd tot een dunne slurry ontstaat. 

De grove deeltjes krijgen nu de kans om naar de bodem te zakken en deze worden 

later met manden uit van te voren in de bodem van de tank gemaakte kuilen 

geschept. 

De slurry wordt vervolgens door een kanaal naar de settling tank afgevoerd. 

Nadat de slurry hier 72 uur in heeft gestaan, onder af en toe omwerken, is de 

klei naar de bodem gezakt en kan het water eraf geschept worden. De dikke 

slurry die in d e tank achterblijft kan vervolgens gemengd worden met kolen- -

as, rijstkaf, fijn zand of eventueel poederkool, al naar gelang de mogelijk

heden en wensen. 

De massa wordt nu gron~ig gekneed en overgebracht naar de droogtank. 

De klei wordt dan gedroogd tot de gewenste plasticiteit voor het vormen bereikt 

is. Hiertoe moet de massa wel van tijd tot tijd omgezet worden om de vorming 

van een droge korst aan de buitenkant te voorkomen. 

Daags voor de verdere verwerking wordt de kleimassa afgestoken in kleinere 

hopen,Rog een keer gekneed en afgedekt met natte jute zakken om verder vocht

verlies te voorkomen. 

In figuur 19 is het proces schematisch weergegeven. 

Afgezien van de verwijdering van grove delen en kalksteentjes uit de klei 

heeft deze voorbewerkingsmethode het grote voordeel dat de klei grondig 

gehomogeniseerd wordt. De afwezigheid van een goed gehomogeniseerde kleimassa 

is immers een van de grootste fouten van de baksteenproduktie in de regio. 

Mechanische kleivoorbewerking. 

Bij deze metode wordt de klei na afgraving in een kleimolen gemalen tot 

deeltjes niet groter dan I mm. Het is hiervoor wel van belang dat de klei droog 

1s, en dat de omvang van de brokken geschikt is voor invoering in de molen. 

Als de klei vochtig is moet hij eerst een tijd in de zon blijven liggen om te 
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Afgraven van klei 

J 
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11-
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l 
Kleislurry 

~ 
Settling tank 
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Toeslagstoffen ~ (fase 2 - kneden) 
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Droogtank , Water verdampt 

J, 
Vormen enz. 

Figuur 19 De gholmethode van kleivooroewerking 

drogen. 

Maalinstallaties geschikt voor klei zijn in India verkrijgbaar bij enkele 

bedrijven. 

De fijngemalen klei kan worden getransporteerd op de traditionele wijze 

(headpans) naar de plaats waar de klei gemengd wordt met water en toeslag

stoffen. De gemalen klei zal het water gemakkelijk opnemen en indien voldoende 

gekneed,wordt een goed gehomogeniseerde kleimassa verkregen. 

De gemalen klei vormt een goed uitgangspunt voor het extrusieproces dat verder

op beschreven wordt. 

Homogenisering d.m.v. tussenopslag. 

Een andere methode die de homogeniteit van de klei bevorderd is opslag van klei 

in een kleibult (zie bijlage IV). 

Het afgraven van de klei zou uitbesteed kunnen worden door v66r het nieuwe 
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seizoen of aan het einde van het oude seizoen~ de totale benodigde hoeveel

heid op konlakt te laten afgraven. 

Deze gang van zaken brengt wel extra kosten met zich mee; de kleibult moet nl. 

naderhand weer opnieuw afgegraven worden. 

4.4.2 Vormen 

Twee mogelijkheden voor een veroeterd vormprocede zullen behandeld worden 

nl. het vormbakproces (handvormen) als alternatief voor slopmoulding, en het 

extrusieproces. 

Het ~ormbakproces (hartdvorm) 

Het in India (en de rest van de wereld) wijd verbreide vormbakproces wordt 

in het Hyderabad distrikt nergens toegepast. Men moet 300 km naar het noorden 

reizen, naar de deelstaat Mharashtra om deze manier van handvormen te zien. 

De in India toegepaste methode van het handvormen wijkt enigszins af van de 

bij ons bekende techniek, waar handvormers aan tafels werken met vormbakken 

die tot 8 vormelingen tegelijk kunnen bevatten. 

Hier werkt men slechts met een vormeling tegelijk, en het werk gebeurt op de 

grand zonder vormtafels. 

De klei wordt op de bekende wijze in de vorm geworpen na eerst door zand of 

kolenas te zijn gerald. :van te voren is de binnenkant van de vormbak met 

zand of kolenas bedekt. Meestal wordt de klei licht aangedrukt onder het bonken 

van de vorm op de grand, om de klei goed de hele vorm te laten vullen. 

Dit is geen goede techniek. Het ideaal is dat de klei een zodanige plastici

teit heeft en de inworp van de klei zodanig geschiedt, dat aandrukken niet 

nodig is. Oak het bepoederen van de vorm met zand of as is niet strikt nood

zakelijk, indien de kleibonk voor het inwerpen door een laag zand of as wordt 

gerald. 

Het overschot aan klei wordt afgestreken met een latje of met de hand (bij ons 

met een dunne snijdraad) en er wordt nog een laagje kolenas overheen gestreken. 

Vervolgens legt de handvormer een plankje op de vormbak en keert de hele zaak 

om. De vormbak wordt gelicht en de vormeling blijft achter op het plankje. 

Iemand anders legt nu zo'n zelfde plankje bovenop de vormeling en draagt het 

geheel naar de droogplaats (in de open lucht). Hier wordt de vormeling op zijn 

zijkant voorzichtig op de grand neergezet, terwijl beide plankjes voorkomen dat 

hij losschiet of aangeraakt wordt met de hand. De plankjes worden weer mee terug 
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genomen naar de vormer (zie fig.20). 

Figuur 20 Het gebruik van plankjes bij het handvormen 

Deze methode heeft belangrijke voordelen vergeleken met slopmoulding: 

- De vormeling bevat veel minder water en is vormvaster. Zij kan op 

de zijkant gezet worden zonder vervorming (mits het voorzichtig ge

beurt). Tijdens het drogen hoeft minder water verdampt te worden, 

dus de kans op scneurvorming is kleiner. 

De vormeling neeft een goede vorm d.w.z. rechter vlakke zijden en 

scherpe kanten. Het vervormingseffekt van een ongelijke bodem is hier 

niet zo groat omdat de vormeling op de zijkant staat en veel steviger 

is dan zijn slopmouldkollega. Het drogend oppervlak is bo~endien gra

ter, de kans op kromtrekken geringer. 

tToch zal een van de 2 zijkanten af gaan wijken door plaatsing op de 

droogvloer, zelfs als deze geheel vlak zou zijn. Aan het drogen op 

de grand blijven dus nadelen verbonden). 

Een bijkomend voordeel t.o.v. slopmoulding is dat de in beslag genomer. 

droogoppervlakte minder is, omdat de vormelingen op de zijkant drogen 

en niet plat. 

Er is ook nag een nadeel t.o.v. slopmoulding, en dat is de lagere produktivi

teit en de hogere arbeidskosten. Bij slopmoulding wordenmeestal 2 vormelingen 

tegelijk gemaakt en is er bovendien geen transport naat de droogvloer. 

Handvormstenen gemaakt volgens dit proces zijn danook meestal duurder. 

De produktiviteit in het handvormproces zou verhoogd kunnen worden door de 

introduktie van meerdefige vormbakken, en een betere werkplekorganisatie (vorm

tafels). 

Het extrusieproces. 

Door verschillende b·edrijven wordt in India een menger/strengperskombinatie 
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op de markt gebracht, die ontworpen werd door het CBRI. l) 

Deze installatie bestaat uit een transportband, een menger, een extrusie-pers, 

een mondstuk en een handafsnijder, De installatie wordt aangedreven door een 

dieselmotor. 

Het ingangsmateriaal bereikt via de transportband de menger. In het geval van 

droge gemalen klei kan deze van tevoren al iets bevochtigd worden. In de menger 

wordt het vochtgehalte op het gewenste nivo gebracht en wordt de massa gekneed 

en gehomogeniseerd. Eventuele toeslagstoffen kunnen bijgemengd worden. 

De klei wordt vervolgens door een mondstuk gestuwd. De streng wordt afgesneden 

door een handafsnijder en de vormelingen kunnen afgevoerd worden. 

Aan het extrusieproces zijn de volgende voordelen verbonden: 

- Er wordt een vormvastere baksteen geproduceerd: 

- Het vochtgehalte van de vormelingen ligt meer dan 10% lager dan bij 

het vormbakproces. De droogtijd is daardoor korter en bovendien is 

minder droogruimte nodig omdat de vormelingen direkt stapelbaar 

zijn. Het drogen in de buitenlucht wordt nu ook minder kritiek omda~ 

er minder krimp optreedt. Bij felle zon kan het voldoende zijn om de 

stapels vormelingen af te dekken met rietmatten, stro of palmbladeren. 

Het grootste nadeel is de aanzienlijke investering in apparatuur. Verder is het 

hele proces afhankelijk van de beschikbaarheid van dieselolie, waarvan de 

beschikbaarheid nogal eens te wensen overlaat. 2) 

Ook storingen aan apparatuur kunnen leiden tot dagenlang stilliggen van de 

produktie. Deskundig onderhoud en reparatie is in ontwikkelingslanden nu een

maal een moeilijke zaak. 

Een maatschappelijk nadeel is het minder arbeidsintensieve karakter van dit 

proces, gezien de hoge werkloosheid in het gebied. 

1) O.a. M/S Kusum Engineering Co Pvt. Ltd, 25 Swallow Lane Calcutta, 
M/S Bajaj Steel Industries in Nagpur. 
Helaas werd na het aanschrijven van deze bedrijven de gevraagde informatie 
niet ontvangen. Ook het CBRI had geen details beschikbaar, zodat met een 
globale beschrijving wordt volstaan. Aangenomen wordt dat het apparaat in 
principe weinig kan verschillen met de types die in Europa op de markt zijn. 

2) In 1979 kwam er in Hyderabad bijna om de 2 maanden een brandstof schaarste 
voor, waarbij dieselolie sterk gerantsoeneerd werd, ofwel helemaal niet 
verkrijgbaar was (behalve tegen woekerprijzen op de zwarte markt). In deze 
situatie wordt voorlopig niet met verbetering gerekend. 
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4.4.3 Drogen 

Eenvoudige verbeteringen bij het drogen zijn bv. het drogen op steenplaten 

met een dun laagje zand eroverheen, i.p.v. op de grand, en het afdekken van de 

vormelingen met stro of palmbladeren om ze te beschermen tegen de felle zon. 

Beter, maar ook duurder is het de vormelingen in een droogschuur te plaatsen 

en ze daar te laten te drogen tot ze stevig genoeg zijn om buiten gestapeld te 

kunnen. worden. 

Deze schuren kunnen wel eenvoudig en goedkoop worden gehouden; lage lemen muren, 

een vlakke lemen vloer (of evt. steenplaten) en een laag dak van palmblad 

(zie fig.2l). De vormelingen worden in zo'n schuur dus ook op de grand gedroogd. 

Dit brengt met zich mee dat er nogal wat overdekt droogoppervlak gemaakt moet 

worden wil men de hele produktie overdekt kunnen drogen. Een investering,om 

droogoppervlak uit te sparen,in droogrekken lijkt dus voor de hand te liggen. 

In da~t geval liggen de vormelingen dus op platen in een rek (zie fig.21). 

Aangezien deze droogrekken stevig moeten zijn, omdat ze een behoorlijk gewicht. 

aan klei hebben te torsen, moeten ze van degelijk materiaal gemaakt wordea; 

gezaagd hout of staal. Een investering in droogrekken en vooral in droogplaten 

kan dan duurder uitkomen als een investering in enekele extra droogschuren, maar 

dit moet van geval tot geval bekeken worden. Beschikbare ruimte is nl. ook een 

Fig~ur 21 Droogmethodes 
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belangrijk kriterium. 

Wanneer de vormelingen in rek of schuur zover gedroogd zijn dat ze stapelbaar 

zijn (na 3-4 dagen), worden ze verder in de buitenlucht gedroogd op stapels. 

Ze kunnen daar nag afgedekt worden met palmbladeren (zie fig.21). 

Bij het buiten drogen van vormelingen moet gelet worden op een juiste stape

ling, nl. zodanig dat er zoveel mogelijk luchtcirkulatie kan plaatshebben. 

Indien men volledig overdekt wenst te drogen hebben droogrekken de voorkeur 

boven schuren, omdat in een rek de luchtcirkulatie veel beter is en de droogtijd 

dus korter. De gedroogde vormelingen kunnen daarna direkt in de oven of clamp 

gezet worden. Dit bespaart veel arbeid en geeft minder beschadiging door 

minder 'handling'. 

Volledig overdekt drogen vraagt echter vrij veel investering ~n droogrekken of 

droogschyren. De investering kan de helft zijn als gekozen wordt voor tijdelijk 

overdekt drogen (tot ze stapelbaar zijn). Er is dan wel extra arbeid nodig. 

4.4.4 Bakken. 

Over het algemeen worden bakstenen in ontwikkelingslanden d~ontinu gebakken 

in clamps of periodieke ovens. Als er echter een grate en kontinue vraag 

bestaat naar het produkt zoals in de buurt van grate steden, is het verstandig 

om de diskontinue oven te vervangen door een kontinue, die met minder brand

stof uitkomt (zie oak tabel IV-2 in bijlage IV). 

Is dit niet mogelijk dan moet er ~n ieder geval naar gestreefd worden om te 

gaan werken met moderne typen van clamps (zie bijl.IV, pag.7) die een goed 

termisch rendement hebben, vergelijkbaar met dat van kontinue ovens. 

In India waar steenkool zeker in de buurt van grate steden bijna altijd be

schikbaar is,wordt een lokale aanpassing van de Hoffman-oven toegepast, 

die bekend staat onder de naam BULL'S TRENCH KILN, hierna genoemd BT-oven. 

Dit type oven biedt zoveel voordelen dat hij sedert zijn introduktie eeneeuw 

geleden de clamp praktisch heeft verdronsen in veel gebieden random grate 

steden. De BT-oven ziet men veelvuldig in Noord-India in het stroomgebied van 

de Ganges en in Pakistan b~ de rivier de Indus. 

Deze gebieden munten uit door de beschikbaarheid van enorme voorraden goede 

klei. In zuid-India wordt hij veel minder toegepast. 

In andere ontwikkelingslanden ziet men over het algemeen helemaal geen konti

nue ovens, voor zover ze niet gebouwd worden met westerse hulp. 
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Er bestaan vele lokale variaties op de bouw en het werken met de BT-oven. 

Pas in de laatste jaren heeft men hier wat onderzoek naar gedaan vooral met 

het oog op de verspreiding , van deze oven naar andere gebieden waar hij 

nog niet toegepast wordt. 

Met name het CBRI heeft zich op dit terrein verdienstelijk gemaakt en ge

streefd naar standaardisatie van de ovenbouw. Er zijn momenteel ontwerpen in 

omloop van ovens die tussen de 14000 en 28ooo stenen per dag leveren 

(9maanden per jaar kontinu). 

De oven die ik hier bespreek heeft een kapaciteit van 28000 stenen per dag en 

bestaat uit een ca. 2m diepe gang (trench), die ommuurd is, van boven open 

is en een vorm heeft zeals in figuur 22 is weergegeven (zie oak lit.13 en 14). 

De muren zijn van baksteen en er zijn geen tussenwanden of dak. De bodem is 

oak met baksteen belegd. 

In de buitenmuur zijn ingangen uitgespaard voor de toegang tot de oven; deze 

worden tijdens het bakken afgesloten. 

Bij dit antwerp zitten zowel in de binnen- als buiter~uur trekgaten op een 

afstand van Sm van elekaar. Ieder paar trekgaten bepaalt een 'kamer'. 

De trekgaten zijn niet aangesloten op een vaste schoorsteen, zeals bij de 

Hoffmanoven, maar men heeft een systeem van 2 lichte metalen beweegbare schoor

stenen die boven ieder paar trekgaten staan gedurende een bepaalde periode 

in de stookcyclus. 

Alle trekgaten die niet aangesloten zijn op de schoorstenen worden met een 

metalen plaat afgesloten. 

De schoorstenenzijn beweegbaar over een eenvoudig railsysteem dat op de oven

muur is aangebracht.(zie fig.23). 

De hier besclireven oven lieeft 30 kamers en de cyclus is zoadanig dat er steeds 

lkamer in de stookzone zit, 3 kamers aan het voorverwarmen zijn en 20 kamers 

in de koelzone zitten. Er wordt verder I kamer uitgeladen, l kamer ingeladen 

en 4 kamers staan leeg. 

Het starten van de stookcyclus staat beschreven in lit.13. 

Het verloop van het bakproces is schematisch weergegeven in figuur 24. 

Het vuur in de oven schrijdt in een tempo van 1 kamer per dag voort, hetgeen 

o.a. gereguleerd wordt d.m.v. het verplaatsen van de schoorstenen. 

De stookzone van de oven wordt door een stalen plaat die dwars in de gang wordt 

gezet, gescheiden van het gedeelte waar de stenen worden ingezet. 

De schoorstenen staan op een afstand van 2 of 3 kamers van de stookzone opge

steld. 
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De benodigde verbrandingslucht wordt voorverwarmd door haar door de keel

zone te voeren en verlaat na de verbranding via de opwarmzone de oven via de 

schoorstenen. 

Meestal bevindt er zich meer dan I kamer in de stookzone (2 a 3) omdat anders 

de opwarmsnelheid te groot is, en de aanhoudtijd te kart. 

Het werken met een stalen plaat als afdichtingsmiddel lijkt onnodig moeilijk. 

Bij de ringoven werkt men nl. gewoon met een papieren afdichting, die vanzelf 

wegbrandt. 

De manier van stapelen van de stenen in de oven is erg belangrijk zowel voor 

de stabiliteit van de ovenmassa als voor net transport van de hete gassen 

(horizontale gangen) en de brandstoftoevoer (vertikale schachten). 

Hier ga ik echter niet verder op in (zie lit.l3). 

De twee bovenste lagen stenen van de ovenmassa zitten dicht op elkaar en er 

zijn alleen openingen boven de brandstofschachten voor de stookpotten, die met 

ijzeren deksels kunnen worden afgedicht. 

Over de hele lading is een 20 em dikke aslaag aangebracht. 

De kolen worden door de stookpotten naar binnen geworpen. De temperatuur van de 

ovenmassa wordt visueel beoordeeld door de stokers. 

Na het afkoelen worden de stenen uit de oven gehaald om gesorteerd te worden. 

Onv6ldoende gebakken stenen worden opnieuw meegebakken (tegen de buitenkant 

van de oven), gebruikt voor de ovenvloer of verkocht als tweede of derde 

kwaliteit stenen. 

Gemiddeld schijnt men 70% eerste soort baksteen te halen (lit.3l). 

De investering in een BT-oven met een produktie van 28ooo stenen per dag, 

inklusief toebehoren ligt rand de Rs 80.000 (Fl 20.000). 

De werkgelegenheid bedraagt tussen de 120 en 150,mensen gedurende 9 maanden 

per jaar. De afschrijvingsperiode van de oven ligt tussen de 5 en 7 jaar 

(lit.31). Na een langere tijd wordt de afstand tussen de oven en de klei

afgraving ook te groot, omdat alle transport te voet gaat. 

Na deze periode wordt het land weer terugggegeven aan de landbouw en wordt 

een stuk verder een nieuwe oven gebouwd. 

De brandstofkonsumptie bij een BT-oven ligt over het algemeen gunstiger dan 

bij een clamp, en is te vergelijken met die van een ringoven. 

Rekende ik bij de clamp met 5600MJ/l000 stenen (par.4.3) en een verbruik van 

160 kg steenkool per 1000 bakstenen; bij de BT-oven ligt dit ca. 20% voordeliger 

nl. 4500 MJ/1000 stenen en 130 kg steenkool. 

Dit dus vanwege het feit dat er koelwarmte wordt benut voor de opwarming en 
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er minder warmteverlies optreedt t.g.v. trekregulering en bakkontrole. 

Een kombinatie met rijstka£ is natuurlijk weer mogelijk, bv. 120 kg steen

kool en 25 kg rijstkaf per 1000 stenen (rijstkaf in de klei). 

4.5. Konklusie. 

In dit hoofdstuk is in termen van figuur 7 uit hoofdstuk 2, de technologie 

in gebruik (U~) geanalyseerd. 

Hieronder vallen dus zowel de traditionele technologie zoals beschreven in 

4.3, als de verbeterde technieken, die weliswaar niet in het Hyderabad -

distrikt toegepast worden, maar wel in andere delen van India. 

De verbeterde technieken die in aanmerking komen voor toepassing in het 

Hyderabad distrikt zijn: de gholbehandeling, het vormaakproces, het overdekt 

drogen in schuren en deBT-oven (eventueel moderne clamp). Daarnaast zijn 

er mogelijkheden voor gemechaniseerde produktiemethodes zoals de extrusie

pers en de kleimolen. 

De reeele invoering van genoemde technologien in het distrikt, lietgeen op

gevat kan eorden als een technologie-diffusieprobleem op nationaal nivo 

(fig.7), zal ik niet aan de orde stellen. 

Wel zal ik de technologien, alsmede de in bet volgende hoofdstuk te behandelen 

steen-betonblokken, in hoofdstuk 6 en 7 beoordelen op hun (ekonomische) 

haalbaarheid voor de regia. 
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HOOFDSTUK 5 EEN BAKSTEEN ALTERNATIEF, STEEN-BETON BLOKKEN 

5.1 Achtergrond. 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de produktie van steen-betonblokken in 

het Hyderabad distrikt gezien wordt als een belangrijk alternatief voor 

baksteen. Dit i.v.m. het feit dat goede klei schaars is, maar natuursteen 

1n overvloed aanwezig is. 

• Op het platteland wordt natuursteen vrij veel toegepast in de bouw, echter 

meestal in ruwe vorm. De stenen worden gewoon op elkaar gestapeld met klei

mortel ertussen. 

De massale toepa8sing van natuursteen in de bouw stuit op diverse problemen: 

- Het winnen van natuursteen met de hand is zeer arbeidsintensief. Voor massale 

toepassing heeft men nl. rechthoekige olokken nodig en het kost veel tijd 

om de ruw gekapte olokken enigszins gelijkmatig van vorm te maken. 

- De steenolokken zijn zwaar, niet uniform van afmeting en voor de metselaar 

moeilijk te hanteren. Een gemiddeld steenblok meet 20-25 em gelijkzijdig; 

het kappen van k~einere blokken schijnt technisch moeilijk te zijn. 

Ret is oak niet mogeltjk om vlug een stuk van een blok a£ te kappen als dat 

nodig is. 

Ret metselen met steen vereist doorgaans meer vakmanschap. 

- Tengevolge van de ongelijkheid van de stenen is veel cement nodig bij het 

metselen. Ook het pleisteren van de binnenkant van demuren kost meer cement 

t.g.v. de oneffenheid. 

- Meestal maakt men de muren 2 stenen dik om de nodige stabiliteit te ver

krijgen. Zodoende krijgt men muren tot 0,5 m dik, hetgeen natuurlijk een 

enorme materiaalverspilling is. 

Er werd nu door het CBRI een onderzoek gedaan met als doel: 

- Na te gaan of het mogelijk is natuursteen in ruwe vorm massaal toe te passen 

in de bouw. 

- De wanddiktes bij toepassing van steen te reduceren. 

- De behoefte aan vakmanschap te Yerminderen. 

- De bouwsnelheid bij gebruik van steen op te voeren. 

Men heeft uiteindelijk een methode bedacht waarbij ruwe steenbrokken worden 

ingegoten in een dun betonmengsel. Dit gebeurt in metalen vormen en wel zodanig 

dat aan een zijde van het gegoten blok een natuursteenaanzicht verkregen wordt. 
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Op deze W1Jze wordt het natuursteenidee behouden, maar enkele nadelen van de 

traditionele methode zijn verdwenen. 

Er werd naar gestreefd het produktieproces van de blokken zo eenvoudig moge

lijk te houden. 

De gegevens voor dit hoofdstuk werden voornamelijk verzameld d.m.v. inter

vieuws en uit lit.6. 

5.2 Het produktieproces. 

5.2.1 Algemeen 

Om bepaalde niet nader genoemde redenen is de nominale lengte en hoogte van 

de blokken vastgelegd op resp. 30 en 15 em, met keuze uit 3 versehillende 

diktes nl. 20,15 en 10 em. De werkelijke blokafmetingen zijn lem korter 

i.v.m. de voegnaad. De blokken wegen ~-18 kg, vrij zwaar dus. 

Als aanvulling op bovenvermelde afmetingen worden ook l, ! en i blokken 

gemaakt. 

De blokken worden gegoten in stalen vormen. Dit zijn bakken van 3 mm dik 

plaatstaal zonder bodem of deksel, met 2 handvaten (zie fig.25). 

Voor een produktie van 500 blokken per dag zijn 8-10 vormen nodig. 

Figuur 25 Vorm met steenbrokken er onder in. 

Een harde en gelijke ondergrond is vereist voor het gieten van de blokken. 

Het gietplatform kan bv. een betonnen vloer zijn. Voor een produktie van 500 

blokken per dag is een oppervlakte van 80 m2 nodig. 

De blokken worden gemaakt van ruwe steenbrokken die gebonden worden door een 

soepel betvnmengsel van cement, zand en steenslag (~10 mm). 

De steenstukken moeten zo groot mogelijk zijn, zodanig dat ze met enige speling 

mooi in de vorm passen. 

Om cement te besparen is gekozen voor beton. Omdat het mengsel vrij dun gehou

den wordt is de rol van het zand vrij belangrijk. 
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5.2.2 Het technisch proces. 

Het technisch proces is weergegeven in figuur 26. 

Figuur 26 Technisch proces van de steen-betonblok fabrikage. 
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a. Maak de vormen en de ondergrond goed schoon. Strijk wat afgewerkte motor

olie op de vloer voordat de blokken geg-oten worden. 

b. Leg 1 of 2 grate stukken steen onder in de vorm (10-26 em doorsnede), met 

de meest vlakke kant naar beneden. Zorg ervoor dat er tussen de stenen 

onderling en de stenen en de metalen wand van de vorm minstens 1,5 em ruimte 
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overblijft. 

c. Vul de overblijvende ruimte met het betor~engsel tot ongeveer de helft van 

de vorm gevuld is. 

d. Leg inde resterende ruimte nog enkele kleinere stukken steen (5-7cm diam.); 

zorg weer voor tenminste 1,5cm onderlainge afstand, 

e. Vul bij met beton en strijk de bovenkant glad af. 

f.Als er 6-8 blokken gemaakt zijn kan de vorm van het eerste gemaakte blok 

gelicht worden. Dit gebeurt door een plankje op het blok te leggen, en de vorm 

te lichten terwijl met de duimen op het plankje gedrukt wordt om de vormeling 

op zijn plaats te houden. Het lichten van de vorm moet ongeveer 5 minuten na 

het vormen gebeuren omdat anders het beton gaat hechten aan de vormwand. 

g. Na 36-48 ~ren (afliankelijk van de vochtigheidsgraad in de lucht) kunnen de 

blokken voorzicntig opgepakt worden en neergezet worden op een gelijkmatige 

met zand bedekte ondergrond. Om te harden moeten de blokken gedurende 2 weken 

periodiek nat gemaakt worden. Daarna moeten ze nog 2 weken uitharden voordat 

ze gebruikt kunnen worden. Tussendoor kunnen ze gestapeld worden. 

5.3. Resultaten. 

Er bestaan grote verschillen in de sterkte van de blokken. In eerste instantie 

is natuurlijk de samenstelling van het betonmengsel belangrijk (vooral het 

cementgehalte). Ook het soort zand en de kwaliteit van de gebruikte stenen 

zijn van invloed. 

In tabel 5 is de druksterkte van blokken bij verschillende betonmengsels weer

gegeven zodat een indruk verkregen wordt van de resultaten. 

TABEL 5 Druksterkte van steen-beton blokken met verschillende betonmengsels 

Concrete Mix Block base Blo.:k HJB. Average Average 
proportion by dimensions Height ultimate compressive 
volume LxB(cm) H crushing strength 
cement : Sand : {em) .load (kglcm2} 

C. Aggregate (tons) 

1:2:4 29x 19 14 0.74 100 182 .. 

.J:3:6 - 29x 19 14 0.74 63 _ll!_ 
1:4:8 29x 19 14 0.74 43 78 

1:.5:8 29x 19 14 0.74 38. 69 
l: 5:10 29x 19 14 0.74 35.6" .65 
1:6:12 29x 19 14 0.74 . 27.2 so· 

Bron: Lit.6 
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Omdat voor de produktie van de blokken cement nodig is lijkt het interessant 

eens te bekijken hoe de cementkonsumptie ligt bij het bouwen meb blokken 

vergeleken met het bouwen in baksteen. 

Bij een betonmengsel van 1:3:6 blijken voor het maken van 100 blokken (dikte 

20cm) 2,14 zakken cement nodig te zijn, ofwel 107 kg. 

Voor 10 m2 muur zijn 222 blokken nodig dus de cementbehoefte voor de blokken

produktie alleen is 2,22x107=237,5 kg. (lit.6) 
2 In tabel 6. is de cementkonsumptie bepaald voor het bouwen van 10 m muur met 

baksteen en met blokken. 

Uit de tabel blijkt dat, vergeleken met baksteen, bouwen met steen-beton

blokken ruim 70% meer cement kost (inklusief dus de produktie van de blokken), 

tenminste als we de sterktenorm voor het materiaal 114 kg/cm2 .~emen. 
Bij 70 kg/cm2 norm komt het extra verbruik van cement op 37%, maar met deze 

lage norm ga ik voorlopig niet werken. 

Ret valt nog te bezien of de hoge cementkonsumptie gerechtvaardigd is. 

Tabel 6 
2 Cementkonsumptie voor 10 m . muur in baksteen of blokken 

Materiaal 

Blokken 

Martel (1 :6) 

Cementkonsumptie in kg 

23 em dikke 

baksteenmuur 

20 em dikke steenbetonblok muur 

123,0 

mengsel 1:3:6 

237,5 

45,6 

mengsel 1:5:8 

171 ,0 

45,6 

Plwister binnen 36,0 36,0 36,0 
12mm (1:6} 

Pleister buiten 36,0 
12mm (1:6) 

Voegen (1 :6) 
14,4 14,4 

Totaal 195,0 333,5 267,0 

Bran: lit.6 en 26. 

Opmerking: Er wordt vanuit gegaan dat de baksteenmuur zowel binnen als 

buiten van een ple~erlaag van 12 mm wordt voorzien. Bij de blok

ken is dat alleen binnen en wordt er buiten gevoegd. De verhou

ding cement/zand voor metsel- en pleisterwerk is 1:6. 
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Ik besluit dit hoofdstuk met een lijstje van voor- en nadelen van steen

betonblokken t.o.v. baksteen en natuursteen. 

Voordelen van steen-betonblokken 

T.o.v. baksteen 

1. Produktie is seizoensonafhankelijk 

2. Produktie is zeer flexibel; kan zowel 

bedrijfsmatig als op de bouwplaats 

zelf gebeuren • . 
3. Er is geen brandsto; nodig voor de 

produktie. 

4. Bouwsnelheid is groter. Daarnaast 

minder gebruik van mortel en 

arbeid. 

T.o.v. natuursteen 

1. Blokken hebben gestandaardiseerde 

afmetingen. 

2. Minder vakmanschap nodig in de 

bouw. 

3. Natuursteen kan in ruwe toestand 

gebruikt worden. 

4. Grotere bouwsnelheid, minder 

gebruik van mortel en arbeid. 

5. Natuursteen aanzicht blijft 

behouden. 

6. Minder gebruik van steen door 

~ingere wanddiktes. 

Nadelen van steen-betonblokken 

1. Blokken zijn zwaar. 

2. Totale cementkonsumptie is hoger. 

3. Blokken zijn duurder (zie h.stuk 6) 

1. Blokken blijven zwaar en zijn 

kwetsbaarder dan granietblokken. 

2. Blokken zijn duurder. 

Steen-betonblokken produktie kan volgens figuur 7 (h.stuk 2) beschouwd worden 

als een technologie die ontstaan is door herontwerp van een bepaalde tech

nologie in gebruik (UT) nl. zand-cementblokken produktie. 

(Dit was ook het geval met de BT-oven, hetgeen een herontwerp is van de Hoff

manoven, een technolc~ie behorende tot CT) . .. 
De steen-betonblokken zullen in de volgende hoofdstukken meegenomen·worden als 

een reeel alternatief voor de bestaande bouwmaterialenproduktie. 

0 
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HOOFDSTUK 6 BESLISSINGSKALKULATIE 

6.1 Eerste selektie 

In dit hoofdstuk gaat bet erom uit de beschreven technologien en deel

processen een produktieproces voor bouwmaterialen te destilleren dat voor 

de regio optimaal is. Ret is daarbij wel van belang onderscheid te maken 

tussen twee situaties in de regia; enerzijds de relatie£ grate afzetkapa

citeit in de buurt van de stad en anderzijds de kleine markten op bet platte

land. Onder deze laatste situatie valt bv. ook Vinobanagar. 

Daarom selekteer ik uit de beschreven technologien er in eerste instantie 
-

een aantal die beide situaties dekken, en die ik voor nadere beschouwing 

kan gaan onderwerpen aan een financieel-ekonomische analyse. 

Deze 'model-produktiesystemen' zoals ik ze zou willen noemen zijn weergegeven 

in tabel 7. 

TABEL 7 Overzicht van mogelijke model-pro-duktiesystemen 

Kategorie Modelno. Voorbewerking Vormen Drogen Bakken 

Handvorm- 0. Kneden Slopmould Buiten Clamp 

procede I. Ghol Vormbak Buiten Clamp 

2. Ghol Vormbak Schuur BT-oven 

Extrusie- 3. Mal en Extrusie Buiten Clamp 

pro cede 4. Mal en Extrusie Schuur BT-oven 

Alternatief 5. Steen-beton blokken 

De motivering waarom ik deze 6 modellen heb gekozen voor verdere analyse is: 

- Dat bet traditionele proces (MO). als referentiepunt kan dienen omdat bet 

het enige in de praktijk funktionerende produktie-systeem is. Alle overige 

modellen zijn ontwerpen. 

- Dat kleivoorbewerking en vormprocede beide om zo'n essentiele verbetering 

vragen dat ik geen produktie-systemen beschouw die deze deelprocessen bij 

het oude laten. Voor de kleivoorbewerking komen in aanmerking de Ghol

methode of het malen van klei; voor het vormprocede de vorm·bak- of extrusie

methode. 

Hierbij wordt bet malen van klei alleen als voorbereiding voor het extrusie

proces beschouwd. 
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- Dat ik bij het droogproces het alternatief van buiten drogen niet zonder meer 

verwerp, omdat ik van mening ben dat met het afdekken van drogende vorme

lingen, vooral bij het extrusieproces al heel wat bereikt kan worden. 

Dat ik als metode van overdekt drogen kies voor de droogschuur i.p.v. 

droogrekken omdat de investering minder is, en de methode beter aansluit 

bij wat men gewend is. 

- Dat ik bij het bakproces het clampsysteem niet verwerp, maar dat wel over

geschakeld zou moeten worden op de moderne clamp (i.p.v. het intermediaire 

type). 

Dat de BT-oven als aangepaste kontinue oven in de analyse niet mag ontbreken. 

- Dat ik steen-betonblokkenproduktie als alternatief voor baksteen zonder meer 

interessant genoeg vind om verder te analyseren. 

Twee opmerkingen m.b.t. deze modellen zijn nog van belang: 

1. De modellen waar een Bt-oven of een extrusiepers in voorkomen hebben te 

maken met eisen aan kapaciteitsbenutting. Zo produceert de extrusiepers 

bij 100% kapaciteitsbenutting 22.500 stenen per dag (lit.3) en BT-ovens 

varieren in kapaciteit tussen 14000 en 28000 stenen per dag (lit.31). 

De overige modellen zijn hier niet aan gebonden en zijn in principe on

eindig flexibel. 

2. De eindprodukten van de 6 modellen uit tabel 7 kunnen ondergebracht worden 

in 3 kwaliteitsklassen: 

- De traditionele (slechte) kwaliteit van MO. 

-De eerste kwaliteitsklasse van M2 en M4. In deze kategorie valt ook 

M5 (ongeveer gelijke druksterkten). 

- De tweede kwaliteitsklasse van Ml en M3 (minder goed dan de eerste 

kwaliteit t.g.v. buiten drogen en clampsysteem). 

6.2 Keuze van technologie op basis van fina~ieel-ekonomische gegevens 

Om na te gaan of een bepaald produktie-systeem financieel-ekonomische levens

vatbaarheid heeft kan een zogenaamde beslissingskalkulatie uitgevoerd worden. 

Op grond van deze kalkulatie kan vastgesteld worden of een produktie-systeem 

voldoe't aan bepaalde kriteria. De kalkulatie kan ook inzicht verschaffen i~ 

aspekten als investering, produktiekosten, rentabiliteit en werkgelegenheid. 

In dit hoofdstuk moet de beslissingskalkulatie leiden tot een keuze uit 

de 6 gepresenteerde model-produnktiesystemen. 

Daartoe wordt voor elk van de modellen uitgevoerd: 
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a. Een kostprijsberekening per eenheid produkt. Daaraan is gekoppeld 

een bepaling van de verkoopprijs af fabriek. 

b. Berekening van de terugverdientijd, d.w.z. de tijdsduur die is vereist 

om de investeringen terug te ontvangen. 

c. Een break-even analyse. 

Ten behoeve van de vergelijking ga ik uit van een gelijke jaarproduktie 

voor alle modellen uit tabel 7. Daarbij neem ik de 100% kapaciteitsbenutting 

v~nde extrusiepers als uitgangspunt, en kom op de volgende wijze tot de 

bepaling van de nominale jaarproduktie voor baksteen: 

- Dagproduktie 22.500 stenen (225x112x81mm), _dit is bij 100% 

kapaciteitsbenutting van de extrusiepers. 

- Aantal produktie

dagen per jaar 

Jaarproduktie 

- Jaaromzet 

40 weken a 6 dagen = 240 dagen (3 maanden aftrek 

i.v.m. regenseizoen. 

240x22.500= 5.400.000 stenen 

5 miljoen stenen (verkoopbare eerste of tweede 

soort baksteen). 

Voor steen-betonblokken wordt de nominale jaarproduktie op dezelfde manier 

bepaald. Om een vergelijking met baksteen eenvoudig te maken reken ik met 

een eenheid van 200 blokken (290x190xl40 mm), die kwa bouwvolume praktisch 

gelijk is aan 1000 bakst~nen. 

- Dagproduktie 3500 blokken (290xl90x140mm equivalenten). 

- Aantal produktie-

dagen per jaar 

- Jaarproduktie 

Jaaromzet 

50 weken a 6 dagen=300 dagen (produktie is niet 

afhankelijk van het seizoen. 

300x3500=l.OSO.OOO blokken. 

I miljoen blokken. 

Een produktie van 5 miljoen per jaar is aande hoge kant voor de plattelands

bedrijfjes voorzover ze produceren voor de lokale markt. Aangezien dit meestal 

het geval is zullen de modellen M2, M3 en M4 daar meestal niet mogelijk zijn. 

Ten behoeve van een eenvoudige vergelijking hanteer ik de 5 miljoen jaaromzet 

toch als norm voor alle modellen, ondanks dat deze norm niet universeel is. 

Dit lijkt me geen probleem omdat het effekt van een kleinere schaal bij MO, 

Ml en MS in de break-even grafiek eenvoudig te zien is door het verlagen van 

de vaste kostenlijn. De variabele kosten blijven tach gelijk. 
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De beslissingskalkulatie staa~ uitgewerkt in bijlage V. Daar is ook een 

lijst met gegevens opgenomen die als uitgangspunt dienen voor de kalkulatie, 

alsmede een tabel met de personeelsbezetting in de diverse produktie-systemen, 

en de break-even grafieken. 

Een van de onderdelen van de beslissingskalkulatie is de berekening van de 

terugverdientijd. Deze wordt hier gebruikt als selektiekriterium voor het bepa

len van het in financieel-ekonomisch opzicht optimale produktie-systeem. 

(Indien er gelijke verkoopprijzen zouden gelden voor de diverse produkten zou 

de minimum kostprijs genomen kunnen worden als selektiekriterium; hier zijn 

echter variabele verkoopprijzen in het geding). 

Dit is te zien in tabel 8 waarin op overzichtelijke wij~e de resultaten van 

de berekeningen in bijlage V zijn weergegeven, dus ook de diverse terugver

dientijden (kolom 9). 

De uitkomst van de berekening is een tijdsduur 1n jaren, die men voor ver

schillende alternatieve produktie-systemen kan vergelijken en kan toetsen 

aan een kriterium dat de maximaal toegestane terugverdienperiode aangeeft. 

Deze is voor baksteen gesteld op 5 jaar en voor steen-beton blokken op 10 

jaar (zie bijlage V). 

In het algemeen zal het alternatief met de kortste terugverdientijd gekozen 

worden. Alternatieven met een terugverdientijd>S jaar (of )10 jaar bij 

blokken) vallen in dit geval af. 

De methode van de terugverdientijd heeftbepaalde nadelen omdat er aileen 

gelet wordt op de snelheid waarmee de investering terugverdiend wordt. 

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele negatieve of positieve effekten 

op de cash-flow (geldstroom) n~ de terugverdienperiode. Ret is dus een korte 

termijn optimalisatie van de cash-flow met verwaarlozing van de lange termi~n

aspekten (lit.8). 

Een argument dat ten gunste van de toepassing van de kortste terugverdien

periode wel wordt gehanteerd,is dat daarmee bijzondere nadruk wordt gelegd 

op het snel weer in liquide vorm terug krijgen van het oorspronkelijk ge

investeerd bedrag. In ontwikkelingslanden met dikwijls een krappe kapitaal

markt, kan dit argument gauw zwaar wegen, maar dan is tegelijkertijd de hoogte 

van de investering op zich ook een zwaar wegend kriterium. 

Men hoede zich echter voor algemene toepassing van deze relatief eenvoudige~ 

metode. 

Doorgaans zijn andere methoden zoals die van de interne rentevoet, de annui

teitenmethode of de kapitaalwaarde methode betrouwbaarder (zie lit.8). 

In het onderhavige geval wordt de methode van de terugverdientijd wel toe-
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gepast omdat van een belangrijke aanname uitgegaan wordt nl. een konstante 

cash-flow gedurende de produktieve periode van het produktie-systeem (voor 

baksteen 5 jaar, voor steen-betonblokken 10 jaar). 

In tabel 8 wordt gerekend met een totale kapitaalomvang (kolom 5) die gelijk 

is aan investering plus werkkapitaal. 

Werkkapitaal is een vaak verwaarloosde dimensie van kapitaal. 

De totale behoefte aan werkkapitaal hangt af van de gemiddelde tijd die er 

ligt tussen opbrengsten uit verkopen en de uitgaven voor inputs als brandstof 

en arbeid (variabele kosten die voorgesch·oten moetenworden). 

Ik zal werkkapitaal hier definieren als het kapitaal dat voorgeschoten moet 

worden aan variabele kosten, voor een output die gerealiseerd wordt in de 

periade die ligt tussen opbrengsten uit verkopen en uitgaven voor inputs. 

Voor de baksteenindustrie (en voor de steen-beton blok produktie) wordt die 

periode op 1 maand gesteld. 

Bij een dagproduktie van 22.500 bakstenen is de maandproduktie waarvoor 

variabele kosten voorgeschoten moeten worden (bij 26 werkdagen per maand) 

26x22.500=585.000 bakstenen; bij steen-betonblokken moet voor 26x3500= 

91000 blokken worden voorgeschoten. 

Het benodigd werkkapitaal is nu gelijk aan het aantal bakstenen/blokken, 

maal de variabele kosten per eenheid. Deze bedragen staan (afgerond naar 

boven) in kolom 4 van tabel 8. 

De kolommen 11,12 en 13 geven enkele ratio's nl. de kapitaal- en arbeids

produktiviteit en de kapitaal-arbeid verhouding. 

Bij kolom 8 moeten nog enkele opmerkingen geplaatst worden: 

1. De verkoopprijs van traditionele baksteen in het distrikt komt uit op 

Rs 115 per 1000. Deze waarde korrespondeert metde seizoensprijs uit fig.l1. 

2. De minimumverkoopprijs voor M2 moet Rsl55 per 1000 zijn (terugverdientijd 

4,2 jaar); die van M4 kan Rs 145 per 1000 zijn (terugverdientijd 4,5jaar). 

M2 en M4 zitten echter in dezelfde kwaliteitsklasse en moeten dus ook de

zelfde verkoopprijs krijgen. 

Een lagere verkoopprijs dan Rsl55 is voor M2 niet haalbaar, dus wordt de 

verkoopprijs af fabriek van de eerste kwaliteitsklasse baksteen Rs 155 per 

1000. 

M5 zit ook in deze kwaliteitsklasse maar kan een afwijkende prijs hebben 

omdat het een afwijkend produkt is. 



TABEL 8 Vergelijking van model-produktiesystemen. I) 

Modelno. Omschrijving Investering Werkkap. Tot .Kap. Var .K. Kostpr. Verkoop- Terugverd. Werkgel. 0/K 0/A K/A2) 

(in Rs) (Rs) (3)+(4) p.JOOO p. 1000 prijs p. tijd A (in (xJ03) (xto3) K=(Rs) (Rs) (Rs) 1000 af (j aren) personen) fabriek 
(l) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10) (11) (12) (13) 

0. Traditioneel 45.000 65.000 I 10.000 93,4 106,4 115,0 1,65 104 45,5 48,8 1,06 

prod.proces 

I • Ghol, vormb. 105.000 85.000 190.000 124,9 141 ,3 145,0 4,.08 173 26,3 28,9 1 '1 0 

buiten,clamp 

2. Ghol , vormb. 235.000 85.000 320.000 123,2 149,6 150,0 >S,O 192 15,6 26,0 1 '6 7 

schuur,BT 155,0 I 4,2 

3. Malen, extr. 435.000 65.000 5oo.ooo· 91 '9 . 122,7 80 10,0 62,5 6,25 I 
140,0 >5,0 "'-J 

.1:-
buiten,clamp 14510 4 2 21 I 

4. malen, extr. 520.000 60.000 580.000 88,0 125,8 140,0 >5,0 93 8,6 53,8 6,24 

schuur, BT 150,0 4,08 
15510 3171 

5. Steen-beton 125.000 110.000 235.000 239,7 257,7 260,0 6,85 
90 4,3 11 ' 1 2,6 

' 

blokken (per 200 blokk.)265,0 4,07 (21,3)(55,5)baksteen-
equivalenten 

1 ) De gegevens voor deze tabel zijn ontleend aan bijlage V. 

2) K=Totaal Kapitaal (kolom 5) 

A=Aantal produktiewerkers (kolom 10) 

O=Omzet per jaar; 5 miljoen bakstenen of lmiljoen blokken. 
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3. Voor het produkt geproduceerd volgens Ml en M3 stel ik dat de verkoop

prijs Rs 10 per 1000 lager zal liggen dan bij M2 en M4, vanwege de min

dere kwaliteit. De verkoopprijs bij Ml en M3 komt nu automatisch op 

Rs 145 per 1000 te liggen. De korresponderende terugverdientijden liggen 

binnen de gestelde grens. 

4. Bij M5 wordt het alternatief met de terugverdientijd van 6,85jaar verworpen 

(te kritisch) en komt de verkoopprijs dus op Rs 265 per 200 te liggen. 

5. Uit hoofdstuk 7 zal blijken dat het vaststellen van deze minimumverkoop

prijzen, die aanmerkelijk hoger zijn dande prijs voor het traditioneel 

materiaal, binnen de marge van de konsument liggen. 

Uit tabel 8 kunnen de volgende konklusies getrokken worden: 

1. Binnen de hoogste kwaliteitsklasse (M2,M4,M5) is M4 financieel-ekonomisch 

gezien het meest gunstig met een terugverdientijd van 3,71 jaar. Daarna 

volgen M2 (4,2 Jaar) en M5 (4i7 jaar). M5 heeft wel een veel hogere kost

prijs. 

2. M3 valt volgens de tabel af omdat het in vergelijking met Ml 

financieel-ekonomisch ongunstiger is. 

(Ml blijft dus aileen over in de 

tweede kwaliteitskategorie~ 

3. Steen-betonblokken komen aanzienlijk duurder uit dan baksteen. Het is de 

vraag of men hier wel voldoende van doordrongen is. De blokken worden nu 

immers nog met overheidssteun experimenteel gemaakt en ze zijn nog geen 

konfrontatie met de markt aangegaan. Men stelt dat de voordelen van de 

blokken, o.a. minder cementverbruik bij de konstruktie en hoger bouw

tempo de doorslag moeten geven. Hoofdstuk 7 zal hier meer licht op werpen. 

4. Het is opvallend dat M2 met een hogere kostprijs uit de bus komt dan M4. 

Blijkbaar is M2 duurder aan arbeidskosten dan M4 aan kapitaalkosten. 

In een ontwikkelingsland zou men in eerste instantie het tegenovergestel

de verwachten; als goedkope ongeschoolde arbeid in de plaats komt van duur 

kapitaal moet dat een gunstig effekt op de rentabiliteit hebben. 

Dit blijkt dus niet zo te zijn. 

Als we de arbeidsproduktiviteit van M2 en M4 vergelijken in tabel 8 dan 

zien we dat die van M2 de helft is van M4, en bovendien de laagste uit de 

hele kolom is. In de personeelstabel in bijlage V zien we dan ook dat 

M2 (en Ml) eruit springt door zijn hoge arbeidsbehoefte in het vormproces 

en met name in de transportkategorie. 

Dit betekent dat de produktiviteit in het vormproces laag is, en het trans-
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port van vormelingen op een omslachtige wijze plaatsvindt (vormer~droogschuur~ 

droogschuur~droogveld buiten, droogveld~oven). 

Ret moet mogelijk zijn (en daar heb ik in hoofdstuk 4 al op gewezen) de 

produktiviteit in het vormproces op te voeren door te gaan werken met meer

delige vormbakken. 

In aansluiting hierop zou dan ook het transport van vormelingen efficienter 

kunnen verlopen. Hierover in hoofdstuk 8 meer. 

6.3 Break-even analyse. 

De break-even grafieken zijn gegeven in bijlage V. 

Er blijkt dat M4 het laagste BE punt heeft nl. bij 2,8 miljoen. Dit betekent 

dat een onderbezetting van ca.40% mogelijk is zonder dat het produktie

systeem verliesgevend wordt. Dit komt neer op bijna 100 produktiedagen per 

jaar en betekent een grote speelruimte. 

Voor M2 ligt het BE punt op 4,25 miljoen. Hier is dus een onderbezetting mo

gelijk van ca.15%, hetgeen neerkomt op 40 dagen per jaar speelruimte (aan

zienlijk minder dus dan bij M4). 
Bij de vergelijking van Ml -e~ M3 zien we een identieke situatie. M3 (B-E punt 

op 3 miljoen) heeft een veel grotere speelruimte dan Ml (B-E punt op 4,2 

miljoen). M3 zou dus, in tegenstelling wat uit tabel 8 volgt, de voorkeur 

verdienen boven Ml ondanks de ietslangere terugverdientijd. 

Uit de grafiek blijkt dat de totale kosten van M4 reeds bij een produktie

omvang van grater dan 1,5 miljoen lager worden dan de totale kosten bij M2. 

Dit zien we ook bij Ml en M3. Hier ligt het omslagpunt bij 2,5 miljoen. 

Dit kan ons tot de ko~sie leiden dat alleen voor kleine produktie-units 

tot !2,5 miljoen per jaar, produktie-systemen volgens het principe van M2 an Ml 

de voorkeur verdienen. Aangezien M2 echter gebonden is aan eisen m.b.t. 

kapaciteitsbenutting (BT-oven) is dit niet mogelijk. 

We komen danterecht op MI als oplossing voor kleine units. 

Ml heeft weliswaar volgens de grafiek een BE-punt bij 4,2 miljoen, maar dit 

.~an gemakkelijk omlaag door de produktieschaal in te krimpen (lagere vaste 

kosten door lagere investeringen). Een schaalverkleining is bij Ml zonder meer 

mogelijk omdat het aantal clamps naar believen kan worden verminderd. 

Voor MS ligt het BE-punt op 0,73 miljoen blokken, een speling dus van ca. 

25%. Voor M5 geldt dezelfde redenering als voor Ml; een schaalverkleining 

(of vergroting) is zonder meer mogelijk. 
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De konklusie is dat voor produktie-systemen met een afzetkapaciteit van meer 

dan 3 miljoen per jaar, M4 (extrusie) de meest rendabele oplossing is. 

M2 is pas haalbaar na 4,5 miljoen, maar is financieel-ekonomisch ongunstiger 

dan M4. 

Voor produktie-systemen met een afzetkapaciteit van minder dan 3 miljoen per 
··--·-·....- --~. ·---···-·-··'"---·------· 

jaar komen alleen Ml en MS in aanmerking (en natuurlijk MO), waarbij Ml de 

meest rendabele oplossing is. 

Ml en MS hebben bovendien het vocrdeel dat ze naast lage produktienivo's 

op hose produktienivo's ook succesvol kunnen werken, zij-het minder rendabel 

dan M4. 

Zonder verdere toelichting geef ik ter illustratie van het voorgaande enkele 

gegevens van een 1 miljoen unit gebaseerd op Ml, en een 0 2 

basis van HS. 

Ml MS 

Investering Rs 20.000 Rs 30.000 

Werkkapitaal 17.000 20.000 

Vaste kosten (p. j • ) 15.000 15.000 

Varial:tle kosten 124,9 per 1000 239,7 

Verkoopprijs 145,0 per•lOOO 265,0 

oen unit op 

per 200 bl. 

per 200 b 1. 

Het BE-punt van de kleinschalige variant van Ml blijkt op 0,75 miljoen te 

liggen; dat van MS op 115.000 blokken. 

In figuur 27 is de hele analyse samengevat in een grafiek die de totale 

kosten per 1000 bakstenen (of 200 blokken) weergeeft als funktie van de 

jaaromzet. 

Hierin staan ook de kleinschalige varianten van Ml en M5. 

Voor hogere nominale produktienivo's dan 1 miljoen bakstenen resp. 0,2 mil

joen blokken zullen de kurves van Ml(klein) en MS(klein) opschuiven naar 

rechts in de richting van M2 resp. MS. Dit is mogelijk met kleine stapjes 

omdat Ml en M5 een flexibele schaal hebben. 

De kurves van M2 en M4 liggen daarentegen vast; de eerstvolgende stap naar 

produktieuitbreiding voor deze produktie-systemen is de installering van 

een strengpers van grotere kapaciteit (of een tweede pers) dan wel een BT

oven van grotere kapaciteit (of een tweede oven). 
{. 
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Figuur 27 De totale kosten per eenheid produkt als funktie 

' 

. 

van de jaaromzet,voor verschillende model-produktie

systemen en bij 2 verschillende produktieschalen. 
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In termen van figuur 7 is nu dus de technologie ~n gebruik (UT) geanaly

seerd (d.w.z. de traditionele technologie, alsmede reeel in gebruik zijnde 

verbeterde technieken). 

Ik heb gekonstateerd dat de lage arbeidsproduktiviteit van Ml/M2 een beper

king is, en dat voor het bedienen van grate markten M3/M4 de voorkeur ver

dient (machine-paced). 

Alleen voor kleine markten is Ml meer geschikt, omdat de schaalfaktor voor 

M3/M4 en ook voor M2 dan een beperking is (te groot). 
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HOOFDSTUK 7 DE INVLOED VAN SCHADUWPRIJZEN OP DE KEUZE VAN TECHNOLOGIE 

7.1 Inleiding 

In 2.4 is gesteld dat als de marktprijzen sterk vervormd z~Jn t.g.v. een 

aantal oorzaken, deze gekorrigeerd moeten worden t.b.v. projektevaluaties 

of haalbaarheidsstudies die van belang zijn voor de ekonomie als geheel. 

In de regia van onderzoek (Hyderabad distrikt) is deze noodzaak volop aan

wezig t.g.v. een aantal omstandigheden waaronder: 

- Een grote seizoens- en permanente werkloosheid vooral onder ongeschoolde 

arnbeiders. 

- Een nijpende schaarste van produktiefaktoren als energie (elektriciteit, 

dieselolie en steenkool), cement en geschoolde technische arbeid. 

In het vorige hoofdstuk is m.b.v. marktprijzen de optimale verbeterde tech

nologie bepaald; een individuele ondernemer heeft hier voldoende aan. 

Ik ben echter van mening dat de totale ekonomie er bij gebaat is als de hele 

baksteenindustrie verbeterd wordt, en wel om de volgende redenen: 

- Betere baksteen leidt tot een langere levensduur van gebouwen, dus is er 

op lange termijn minder behoefte aan bouw voor vervangingsdoeleinden. 

- Er is minder cement nodig in de bouw omdat het verbeterde produkt regel

matig van vorm is. 

- Tengevolge van de hogere druksterkte van het verbeterd produkt zijn sys

temen met dragende muren mogelijk tot meerdere verdiepingen. De framewer

bouw (zie 3.1) kan zodoende teruggedrongen worden, en wordt het mogelijk 

te besparen op beton (cement) en staal •. 

Aan de twee belangrijkste kriteria voor het zinvol uitvoeren van een analyse 

m.b.v. schaduwprijzen is dus voldaan nl. de relevantie van de analyse voor 

de ekonomie als geheel, en het feit dat de marktprijzen van produktiefaktoren 

vervormd zijn (m.a.w. niet de werkelijke waarde weerspiegelen). 

In dit hoofdstuk zal ook aan de orde komen wat een verbeterd produkt de kon

sument gaat kosten, of juist gaat opleveren t.o.v. de traditionele kwaliteit. 

Het verbeterd produkt heeft nl. een hogere prijs en deze moet gekompenseerd 

kunnen worden door andere voordelen zoals lager cementverbruik, minder breuk 

en minder arbeid. 
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7.2 Methode 1) 

Ik ga bij de analyse uit van 3 technologien die vergelijkbaar z~Jn ~n type 

produkt, schaal en kwaliteit, maar verschillen in met name het gebruik van 

kapitaal, arbeid en energie. Dit zijn M2, H4 en M5 (zie hoofdstuk 6). 

Een belangrijk verschil met het vorige hoofdstuk is dat de toepassing van 

de materialen in de bouw, in de analyse betrokken zal worden. Dit houdt in 

dat niet alleen materiaalkosten een rol spelen, maar oak transportkosten naar 

de bouwplaats, en de arbeidskosten ter plekke. Het doel hiervan is om de 

verschilren in bv. cementkonsumptie en arbeidstijd tot uitdrukking te brengen 

(vooral m.b.t. de steen-betonblokken). 

In deze opzet worden dus niet de bouwmaterialen op zich met elkaar vergeleken 

maar murenbouwsystemen waarin de verschillende bouwmaterialen de belangrijkste 

fak.tor zijn. 

Het onderwerp van de vergelijking kan samengevat worden zeals in tabel 9. 

TABEL 9 Vergelijking van alternatieve murenbouwsystemen 

Omschrijving 

1. Baksteenmuur met 
verbeterde bak
steen M2 (hand
vorm) 

2. Baksteenmuur met 
verbeterde bak
steen M4 (extrusie) 

3. Muur van steen
betonblokken 
volgens M5 

Konstruktiegegevens 

Muuroppervlak :10m2 
Muurdikte :23 em 

(eensteens) 
Pleisteren : tweezijdig 

12 mm dik 
Cementmortel: cement

zand 1 :6 

-idem-

Muuroppervlak :10m2 

Muurdikte :19 em 
(een blok) 

Pleisteren: binnenzijde 
12 mm 

Voegen buitenzijde 
Cementmortel: cement

zand 1 :6 

Materiaalspecifikaties 

Baksteen van standaardafm. 
225x112x81 mm. 
Druksterkie tussen 1 0,0 en 
1~,5 N/mm (klasse 100, 
lSI, tabel 3) 

-idem-

Blokafmeting 290x190x140 mm. 
Gemiddeldi druksterkte 
111 4 N/mm (tabel 5) bij 
betonmengsel 1:3:6 (cement: 
zand:steenslag) 

1) Voor het uitvoeren van deze analyse heb ik veel gehad aan de studie van 
Kannan en Spence (lit.l6) die een schaduwprijsbenadering toepasten voor 
de keuze tussen 3 alternatieve dakbedekkingssystemen in Kerala (zuid-

India) 
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De inputs van de verschillende bomvsystemen zullen worden gewaardeerd tegen 

schaduwprijzen om de werkelijke kosten van ieder systeem te bepalen. Ret 

systeem met de laagste werkelijke kosten is maatschappelijk gezien het meest 

bevredigend, waarmee dan tevens de keuze voor het betreffende bouwmateriaal 

is gedefinieerd. 

De schaduwprijzen van produktiefaktoren worden bepaald door de marktprijzen 

van die faktoren te vermenigvuldigen met een korrektiefaktor (accounting

ratio). DE korrektiefaktor geeft de mate van over- of onderwaardering van 

de marktprijs t.o.v. de werkelijke waarde aan. 

7.3 Bepaling van korrektiefaktoren. 

Door het niet beschikbaar zijn van door centrale planningsautoriteiten 

bepaalde schaduwprijzen voor verschillendc delen van het land, is het indi

vidueel schatten van schaduwprijzen een moeilijke zaak. 

In deze analyse probeer ik korrektiefaktoren voor marktprijzen te bepalen 

die soms het karakter hebben van een schatting (op plausibele gronden) en 

soms gebaseerd zijn op konkrete gegevens. 

Omdat er op grond van een schatting moeilijk eenduidige konklusies getrokken 

kunnen worden, werk ik met twee schattingen voor een Korrektiefaktor (KF), 

een hoge en een lage, zodat er tenminste twee alternatieven zijn. 

De bepaling van de KF'en staat uitgewerkt in bijlage VI. Ik volsta hier met 

het vermelden van de resultaten (tabel 10). 

TABEL 10 Korrektiefaktoren voor produktiefaktoren. (bron:bijlage VI). 

Produktiefaktor 

Kapitaal 
Gescpoolde arbeid 
Ongeschoolde arbeid 
Steenkool 
Dieselolie 
Cement 
Rijstkaf 
Natuursteen 
Zand 
Transport (vrachtwagen) 
Traditionele baksteen MO 
Baksteen M2 (handvorm) 
Baksteen M4 (extrusie) 
Steen-betonblokken 

Korrektiefaktor (KF) 
Lage schatting Hoge schatting 

1 , 0 
I ,0 
0,5 
1,2 
2,0 
l ,2 
0,25 
0,5 
0,5 
1 ,4 
0,9 
0,8 
1,0 
1 '0 

1 '5 
1 ,0 
0,5 
1 '5 
3,0 
1 '5 
0,5 
0,75 
0,5 
1 '8 
1 '0 
0,9 
1 '2 
1 '3 
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Kort samengevat betekent: 

KF< 1 

KF =I 

KF>1 

Overwaardering van marktprijs t.o.v. werkelijke waarde 

(een extra stimulans op het gebruik van die produktie-

faktor). 

Marktprijs weerspiegelt werkelijke waarde (geen stimu

lans). 

Onderwaardering van marktprijs t.o.v. werkelijke waar

de (een tegenwerking van het gebruik van de produktie

faktor) • 
• De schaduwprijs van een produktiefaktor wordt gevonden door de marktprijs van 

die faktor te vermenigvuldigen met de KF. 

Verrassend is dat de steen-betonblokken van de bouwmaterialen de hoogste KF 

hebben. Dit komt doordat de cementko~sumptie veel hoger is dan de kolenkon

sumptie bij baksteen. Steen-betonblokken doen naar verhouding dus een groter 

beroep op schaarse grondstoffen. 

7.4 Voorlopige konklusies. 

We kunnen nu zien wat het effekt is van het rekenen met schaduwprijzen op 

de keuze van technologie. In tabel 11 is dit effekt zichtbaar gemaakt. 

TABEL 11 Kostprijs van bouwmaterialen op basis van marktprijzen en schaduw
prijzen. 

Materiaal Eenheid KF 1) Kostprijs op basis van 
laag hoog marktprijzen schaduwprijzen 

laag hoog 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Baksteen M2 1000 o,8 0,9 149,60 119,68 134,64 

Baksteen M4 1000 1 '0 1,2 125,80 125,80 150,96 

Steen-beton 200 1,0 1 '3 257,70 257,70 335,01 
blokken M5 

1) Bron: Bijlage v 

Hier is de kostprijs bepaald op basis van schaduwprijzen (ko1.6 en 7). Het 

valt direkt op dat M2 volgens schaduwprijzen de laagste kostprijs krijgt, 

terwijl volgens marktprijzen M4 de laagste kostprijs heeft (ko1.5). 

M2 is voor de maatschappij als geheel dus gunstiger. 
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Voor de individuele ondernemer zal M2 ongunstiger blijven dan M4, tenminste 

als hij geen subsidies of belastingvoordeel krijgt. 

De konklusie is dus dat baksteenfabrikage met modelproduktiesysteem M2 de 

voorkeur verdient boven M4, als er gerekend wordt met schaduwprijzen. 

Aangezien voor de steen-betonblokken de schaduwprijs niet lager is komen 

te liggen dan de marktprijs,, maar eerder hager, koester ik de verwachting dat 

het verschil met baksteen niet overbrugd kan worden door lager cemltverbruik 

en arbeidsinzet bij de konstruktie. 

Dit' zal in de volgende paragraaf nagegaan worden. 

7.5 Vergelijkende analyse van alternatieve murenbouwsystemen. 

In deze paragraaf bekijk ik in welke mate de toepassing van de verschillende 

bouwmaterialen van invloed is op de rangorde die uit tabel 11 naar voren is 

gekomen. 

Eigenlijk gaat het alleen om de vraag of de steenbetonblokken uiteindelijk 

nag goedkoper kunnen worden dan baksteen. 

Hiervoor is al de verwachting uitgesproken dat dit niet voor de hand ligt. 

Om dit na te gaan zal ik de murenbouwsystemen uit tabel 9 nader analyseren. 

Allereerst moeten de schaduwprijzen van de produktiefaktoren voor de murenbouw 

bepaald worden. Deze zijn weergegeven in tabel 12. 

Ik zal voorlopig alleen werken met de lage KF, en later bekijken of er door 

toepassing van de hoge nag belangrijke wijzigingen optreden. 

In tabel 12 zijn al meteen transportkosten in rekening gebracht om de markt

en schaduwprijzen op de bouwplaats zelf te weten (er wordt uitgegaan van een 

vaste transportafstand van 10 km voor materialen). 

Vervolgens meet nagegaan worden hoe groat de materiaal- en arbeidsbehoefte is 

voor de alternatieve murenbouwsystemen van tabel 9. Voor de beide baksteentype 

is die natuurlijk gelijk. 

De gegevens hiervoor zijn gehaald uit het Standard Data Book (lit.26) en lit.6 

en zijn weergegeven in tabellen 13a en 13b (zie oak tabel 6). 

Een vergelijking van beide tabellen toont aan, dat bij rnurenbouw met steen

betonblokken: 

- meer dan 50% minder cement, 

- 50% minder zand en 

- meer dan 30 % minder arbeid gebruikt wordt 

vergeleken met baksteen. 



TABEL 12 Markt- en schaduwprijzen van produktiefaktoren in de murenbouw, met en zonder in rekening gebrachte 
transportkosten naar de bouwplaats ( 10 km). 
(Alle prijzen in Rupees) 

Produktiefaktor Eenheid Marktprijs Korr. Schaduwpr. Transport Marktprijs Schaduwprijs 
af fabriek faktor af fabriek kosten: 2) op de bouw- op de bouw-
of depot 5) of depot Marktpr. Schad.pr. plaats plaats 

(3)x(4) (KF=1 ,4) (3) +(6) (5)+(7) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Cement TON 500 
1) 

1 '2 600 10,62 14,87 510,62 614,87 

Zand M3 2,65 
2) 

0,5 1 '33 14,50 20,30 1 7' 15 21 ,63 

Gesch.arbeid Hoofd/ 10,50 
2) 

1 ,0 10,50 10,50 10,50 
(metselaars) dag 

Ongesch.arb. I 

2) 00 

Mannen -idem- 6,05 0,5 3,03 6,05 3,03 1..11 
I 

Vrouwen4) -idem- 5,65 
2) 

0,5 2,83 5,65 2,83 

Baksteen H2 1000 155 3) 0,8 124 26,75 37,45 181,75 161 '45 

Baksteen Ml• 1000 155 3) 
1 '0 155 26,75 37,45 181,75 192,45 

Steen-be ton 200 265 3) 
1 '0 265 26,75 37,45 291 '7 5 302,45 

blokken 

1) Officiele prijs per april 1979 
2) Volgens standard schedule of rates (lit.12) 
3) Berekend volgens prijzen van 1979 (zie tab.8 en bijl.V) 
4) In India is het gebruikelijk dat vrouwen werkzaam zijn in de bouw (sjouwerswerk) 
5) Lage schatting uit tabeliO. 
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TABEL 13a Materiaal- en arbeidsbehoefte voor 10 m2 baksteenmuur van 23 em 
dik (eensteens) met aan twee kanten een pleisterlaag van 12 mm. 
(Bron: lit.6,26) 

Aktiviteit 

Metselwerk 

Pleisteren 

Cementmortel 
maken 136 
(0,81 m ) 

TOTAAL 

Material en 
Bakstenen Cement 
(aantal) mo~tel 

(m ) 

1178 

1178 

0,51 

0,3 

0,81 

Cement 
(kg) 

123 

72 

195 0,8 

Arbeid 
Metselaars 

3,2 

2,2 

5,4 

Handlangers 

Mannen Vrouwer 

I , 6 

1 ,0 

0,8 

3,4 

4,8 

2,2 

0,8 

7,8 

TABEL 13b Materiaal- en arbeidsbehoefte voor 10 m2 steen-betonblokkenmuur 
20 em dik (een blok) met aande binnenkant een pleisterlaag van 
12 mm en aan de buitenkant gevoegd. 

var 

(Bron:lit.6,26) 

Aktiviteit 

Metselwerk 

Pleisteren 

Voegen 

Cementmortel 
maken !:6 
(0,4 m ) 

TOTAAL 

Blokken 
(aantal) 

222 

222 

Haterialen 
Cement 
mo~tel 
(m ) 

0'] 9 

0,15 

0,06 

0,40 

Cement 
(kg) 

45,6 

36,0 

14 ,4 

96,0 

0' 19 

0,15 

0,06 

0,4 

Arbeid 
Metselaars 

1 ,5 

1 ' 1 

1 '6 

4,2 

Handl angers 
Mannen Vrouwen 

0,8 

0,5 

0,5 

0,4 

2,2 

2,3 

1 , I 

1 ' l 

0,4 

4,9 

Dit betekent dus een aanzienlijke besparing op materiaal en ar~eid inde bouw. 

Het bouwtempo ligt dus ook hoger. 

Met behulp van de gegevens uit de tabellen 12, l3a en 13b kunnen nude 

totale kosten berekend worden van de konstruktie met de verschillende materi

alen. Dit is weergegeven in tabel 14. 

Uit deze tabel blijkt dat de de verschillen in totale kosten aanzienlijk klei

ner zijn geworden dan de oorspronk~Lijke verschillen tussen de materiaal-

prij zen alleen. 

Tabel 15 geeft een overzicht van die verschillen. 



TABEL 14 Totale kosten van alte2natieve murenbouwsystemen 1 ~erekend volgens markt- en schaduwprijzen. 
(Kosten in Rs per 10 m muur) 

Materiaal Eenheid Marktprijs Schaduwpr. Baksteenmuur M2 Baksteenmuur M4 Steen-betonbl. muur 
op de bouw- op de bouw-

Nodig3)Marktpr. Nodig3)Marktpr. Nodig4)Marktpr. plaats.2) plaats. 2) Schad.pr. Sch.pr. Sch.p. 

Baksteen M2 1000 181,75 161,45 1178 214,10 190' t 9 

Baksteen M4 1000 181,75 192,45 1178 214,10 226 '71 

Steen-be ton 200 29) '75 302,45 1 , 1 I 323,84 335,72 
blokken 

Cement Ton 510,62 614,87 o, 195 99,57 ) 19,90 0' 195 99,57 119 '90 0,096 49,02 59,03 

Zand M3 17' 15 21 ,63 0,8 13 '72 17,30 0,8 13,72 17,30 0,4 6,86 8,65 
I 

Metselaars hoofd 10,50 10,50 5,4 56,70 56,70 5,4 56,70 56,70 4,2 44' 10 44,10 00 
"-..1 
I 

Handlangers: 
Mannen hoofd 6,05 3,03 3,4 20,57 10,30 3,4 20,57 10,30 2,2 13,31 6,67 

Vrouwen hoofd 5,65 2,83 7,8 44,07 22,07 7,8 44,07 22,07 4,9 27,69 13,87 

TO TALE KOSTEN (marktprijzen) ~~~.z.Z~ ~~§.z.Z~ ~~~l.~~ 

TOTALE KOSTEN (schaduwprijzen) ~!2~~§ ~~~~2§ ~§!!.z.Q~ 
------ ------ ------

KORREKTIEFAKTOREN 0,93 1 '0 1 1 ,o 1 

I) Zie tabel 9 
2) Zie tabel 12 
3) Zie tabel l3a 
4) Zie tabel 13b 
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TABEL 15 Relatieve kostenverschillen in materialen en bouwsystemen volgens 
markt- en schaduwprijzen (in %) 

Verschil van 

M4 t.o.v. M2 

M5 t.o.v. M2 

M5 t.o.v. M4 

+ 

Alleen materiaal 

Marktpr. Sch.pr. 

o,o + 19,2 

51,3 76,6 

51,3 48,02 

Materiaal inkl. konstruktie 

Marktpr. Sch.pr. 

+ 0,0 + 8,7 

3,6 12,4 

3,6 3,4 

Konstruktie met steen-betonblokken (M5) is volgens marktprijzen nog slechts 

3,6% duurder dan konstruktie met verbeterde baksteen. Gerekend met schaduw

prijzen is MS toch nog 12,4% duurder dan M2, maar slechts ·3,4% duurder dan 

M4. 

Het is dus inderdaad zo dat de steen-betonblokken het grate verschil in 

materiaalprijs met baksteen niet kunnen overbruggen door een goedkopere 

maar wel gelijkwaardige konstruktie. Ret verschil is echter aanzienlijk kle~ne 

geworden. 

Baksteen M2 is volgens schaduwprijzen gerekend het goedkoopste zowel ~n 

materiaalkosten als in totale konstruktiekosten. 

Het is echter niet uitgesloten dat steen-betonblokken konkurrerend kunnen 

worden; dit alternatief kan dus niet zonder meer weggewuifd worden (zoals eer

der verondersteld werd). 

7.6 De ruimte voor het verbeterd produkt op de bouwmaterialenmarkt. 

Ik heb het tot nu toe steeds gehad over de vraag welk soort verbeterd bouw

materiaal er gemaakt moet gaan worden. 

Het is echter ook interessant om na te gaan wat die verbetering oplevert of 

juist kost, t.o.v. de traditionele kwaliteit. 

Dit is van belang voor de afzetmogelijkheden van verbeterde produkten. 

Als de marktprijzen van de verbeterde produkten nl. niet binnen de marges van 

de konsument liggen wordt het moeilijk om de markt te penetreren. 

In ieder geval zijn er bij de toepassing van verbeterde produkten een aantal 

voordelen. Hiertoe maak ik een aantal aannames m.b.t. het onderscheid tussen 

traditionele en verbeterde baksteen: 

Bij konstruktie met traditionele baks~een, 

- wordt minimaal 25% meer cement gekonsumeerd (lit.26); 

- treedt 5% extra uitval op t.g.v. breuk tijdens laden en lossenen 

verwerking (schatting); 
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-is 10% meer arbeid nodig (schatting), 

dan bij verbeterde baksteen. 

Voor traditionele baksteen heb ik de volgende gegevens afgeleid (tabel 16). 

TABEL 16 Gegevens voor traditionele baksteen (prijzen in Rs) 

Item 

Marktprijs a£ fabriek 

Korrektiefaktor (laag) 

Schaduwprijs af fabriek 

Tra~sportkosten 10 Km (markt) 

Transportkosten 10 Km (schad.) 

Marktprijs op de bouwplaats 

Schaduwprijs op de bouwpl. 

Benodigd aantal bakst. 10m2 

Benodigde hoev. cement (kg) 

Benodigde hoev. zand (m3) 

Benodigd aantal metselaars 

benodigde handlangers/man 

vrouw 

Totale kosten volgens marktprijzen 

Tot. kosten volgens schaduwprijzen 

Kosten/behoefte 

115/1000 

0,9 

103,50/1000 

26,75/1000 

37,45/1000 

14 I ' 7 5 I 1 000 

140,95/1000 

1178+5%=1237 

195+25%=243,75 kg 
3 0,8+25%=1 ,0 m 

5,4+10%=5,9 

3,4+10%=3,7 

7,8+10%=8,6 

447,97 I 1000 

441,06/1000 

informatiebron 

Bijlage V 

Bijlage VI 

M.prijsxKF 

Tabel 12 
fl 

Tabel 13a 

!I 

II 

11 

II 

Berekend zeals in 

tabel 14 

Hieruit blijkt dat de totale bouwkosten met MO volgens marktprijzen nage

noeg op hetzelfde nivo liggen als bij M2 en M4; MS is iets duurder (vergelijk 

met tabel 14). 

Voor de individuele konsument hoeft acceptatie van het verbeterd produkt 

dus geen probleem te zijn, als hij tenminste bewust is van de bijkomende voor

delen, en niet alleen afgaat op de materiaalprijs. 

Volgens schaduwprijzen is bouwen met traditionele baksteen zelfs duurder dan 

bouwen met M2 (5,9%). 

Hierbij komt nag dat bouwen met de traditionele slechtere kwaliteit een korter• 

levensduur betekent, zodat op lange termijn gezien de traditionele kwali

teit baksteen een stuk duurder uitkomt. Dit zal ik echter niet nader kwanti

ficeren. 

Maatschappelijk gezien, maar ook vanuit puur ekonomisch oogpunt in de 

bouwindustrie zou de overstap naar verbeterde baksteen niet langer op zich 

mogen laten wachten. 
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7.7 Konklusies. 

Uit de voorgaande analyse zijn een aantal duidelijke konklusies af te leiden. 

1. Het produceren en toepassen van een betere kwaliteit bouwmateriaal in de 

regia is maatschappelijk gezien zeer wenselijk. Zelfs gerekend volgens markt

prijzen is bouwen met verbeterde baksteen nauwelijks duurder, en op de lange 

termijn zelfs veel goedkoper, dan bouwen met de traditionele kwaliteit bakstee 

2. Als het gaat om een betere kwaliteit bouwmateriaal is het maatschappelijk 

gezien het beste als er verbeterde baksteen gemaakt gaat worden. Verder blijkt 

dat dit dan het beste kan gebeuren volgens model-produktiesysteem M2 (hand

vorm). 

3. Gekombineerd met de konklusie uit hoofdstuk 6 betekent di~, dat voor hoge 

produktienivo's (hoven 3 miljoen) M2 de voorkeur verdient. Beneden de 3 

miljoen blijft het Ml ofwel MS (i.v.m. het minimum schaalaspekt). 

Over de hele range wordt dus het handvormproces, maatschappelijk gezien, 

het optimale produktiesysteem. 

4. Het is niet uitgesloten dat steen-betonblokkenproduktie in bepaalde ge

vallen een redelijk alternatief kan zijn. 

Toepassing van de hoge korrektiefaktoren brengt in deze konklusies geen ver

andering aan, maar versterkt ze zelfs. 

Als ik hier konkludeer dat M2 maatschappelijk gezien het beste is, bedoel ik 

hiermee dat de overheid ernaar zou moeten streven de hele baksteenindustrie 

in de bedoelde richting om te vormen. Dit met het doel optimaal gebruik te 

maken van beschikbare produktiefaktoren (op basis van de juiste schaarstever

houdingen in de ekonomie). 

Een individuele ondernemer zal deze stap niet maken omdat zijn konkurrentie~ 

positie waarschijnlijk moeilijk wordt. Hij zal bv. goede baksteen maken die 

duurder is dan wat er tot nu toe op de markt is, maar zijn produkt niet kunnen 

verkopen omdat er nag geen vraag naar is. Hier zou de overheid dus kunnen 

inspringen met subsidies. 

Dit probleem geeft onder meer aan dat niet alleen de baksteenindustrie, maar 

ook de bouwtechnologie omgebogen moet worden. Als er nl. niets veranderd aan 

de cementverslindende framewerkkonstrukties heeft het produceren van verbeterd 

baksteen nog niet zoveel zin, behalve dan levensduurverlenging en kostenbe

sparing in de laagbouwsektor (op zich overigens al heel wat). 
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De overheid heeft hier een belangrijke taak en zou bv. maatregelen kunnen 

nemen in de zin van: 

a. Geleidelijke verandering van de bouwtechnologie voor etagebouw van frame

werkkonstrukties naar systemen met dragende muren. 

b. Kwaliteitsnormen en bouwvoorschriften afstemmen .op de betere kwaliteit, 

zodat toepassing van slechte baksteen teruggedrongen wordt. 

Dit lukt natuurlijk niet als er geen voorwaarden geschapen worden voor de in

veering van de nieuwe technologie d.m.v.: 

- Voorlichting geven aan afnemers en producenten over beter bouwmateriaal en 

daaraan gekoppelde bouwtechnologie. 

Ret voo'rzien in training en opleiding t.b.v. de nieu\!e t~chnologien. 
- Demonstratieprojekten opzetten en geven van technische hulp. 

- Subsidies verschaffen enz. 

Met name moet de overheid d.m.v. voorli chting oak duidelijk maken dat de hoge 

marktprijs van verbeterd bouwmateriaal uiteindelijk voor de konsument een kost 

verlaging met zich meebrengt. 

In het volgende (laatste) hoofdstuk zal ik voorstellen doen om in het hand

vormproces de produktiviteit te verhogen. Dit ondanks het feit dat de lage 

arbeidsproduktiviteit in het handvormproces maatschappelijk gezien geen be

perking meer is om er tach de voorkeur aan te geven, hoven de gemechaniseerde 

methode. 

De schaduwprijs-benadering brengt nl. het gevaar met zich mee dat de kans 

bestaat inefficiente produktiesystemen te subsidieren, omdat ze niet ge

dwongen worden zich te moderniseren. 

Dit is oak het geval met M2; ondanks de lagere produktiviteit zou deze tech

nologie tach gekozen worden (op makro-nivo gezien). 

Volgens het model van figuur 7 breidt ik de keuze uit d.m.v.een deelprocessen

benadering en herontwerp. De produktiviteit kan verhoogd worden door het in

voeren van eenvoudige en relatief goedkope technieken die produktieverhogend 

en arbeidsbesparend zijn (verhoging van K/A). 

Hiervoor is het noodzakelijk een beroep te doen op technieken uit CT en WT 

en me niet te beperken tot UT zeals in hoofdstuk 4 is gedaan. 

Er zou gestreefd moeten worden naar het bereiken van een K/A verhouding die 

het midden houdt tussen de lage waarde van M2 (1 ,67) en de hoge waarde van 

M4 (6,24). 
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HOOFDSTUK 8 ONTWERP PRODUKTIESYSTE~~ EN KONKLUSIES 

8. I Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is gehleken da.t de keuze die gemaakt is in hoofd

stuk 6 (op basis van marktprijzen) beinvloed is geworden door de schaduw

prijsbenadering. De verschuiving geeft duidelijk te zien dat de arbeids

intensieve variant gekozen moet worden als we makro-ekonomisch redeneren. 

Dit impliceert dan wel subsidiering door de overheid. 

Het komt er op neer dat het vormbakprocede in zowel de rurale als urbane 

situatie het meest geschikt is. 

In (urbane) gebieden waar een grotere afzetmarkt is (>3 miljoen per jaar), 

kan er, indien gewenst, gewerkt worden met droogschuren en een BT-oven (M2); 

in (rurale) gebieden met een kleinere afzetmarkt (<3 miljoen pet jaar) 

verdient het clampsysteem de voorkeur (Ml). 

Ml is ook haalbaar op grotere schaal;M2 alleen op grate schaal en niet op 

kleine. 

Hiervoor is al voldoende omschreven hoe het produktieproces er uitziet. 

Vergeleken met het traditionele proces waren de voornaamste verschillen: 

1. Kleivoorbewerking m.b.v. de Gholmethode i.p.v. alleen maar kneden 

met water. 

2. Toepassing van de vormbak i.p.v. slopmoulding. 

3. Eventueel plaatsing van vormelingen in droogschuren i.p.v. drogen 

in de buitenlucht. 

4. Eventueel bakken in BT-ovens i.p.v. clamps. 

Op deze manier wordt een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit verwacht, 

maar ook een verhoging van de verkoopprijs (af fabriek) met voor Ml 26% 

(van Rs 115 tot Rs 145) en voor M2 35% (van Rs 115 tot Rs 155). 

Ik heb aangetoond dat deze prijsverhoging uiteindelijk voor de konsument 

een besparing inhoudt, zodat er dus geen belemmering zou moeten zijn om het 

duurdere produkt te kopen i.p.v. de goedkope slechte kwaliteit. 

Ik heb ook al opgemerkt dat het mogel~jk moet zijn het geselekteerde pro

duktiesysteem effektiever te laten werken. Ondanks de doorgevoerde verbe

teringen is de produktiviteit er niet op vooruit gegaan, en gaat er enorm 

veel mankracht (en vooral vrouwkracht) zitten in het heen en weer sjouwen 

van .vormelipgen. 
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Ik zal dit rapport dan ook besluiten met het beschrijven van een ontwerp 

produktiesysteem (PS) dat in principe overeenkomt met Ml (M2), maar dat ef

ficienter georganiseerd is t.g.v. een aantal essentiele veranderingen. 

De technieken t.b.v. deze veranderingen maken geen deel uit van UT (fig.7) 

maar worden ontleend aan CT. 

Tenslotte zal ik de resultaten van de hele analyse toepassen op de situatie 

in Vinobanagar. 

8.2 Ontwerp produktiesystee~. 

Het antwerp PS kent de volgende wijzigingen t.o.v. Ml (M2): 

1. Toepassing van meerdelige vormbakken en verplaatsbare vormtafels. 

2. Drogen (op platen) in rekken in de buitenlucht tot de natte vor

melingen voldoende stijfheid bezitten om in de buitenlucht ge

stapeld te kunnen worden. 

3. Transport van : 

klei, per kruiwagen naar gholtanks en handvormers; 

natte vormelingen op een plaat naar het droogrek; 

stijve vormelingen, op dezelfde plaat naar de droogvloer (buiten); 

droge vormelingen, per steekwagen naar de clamp of BT-oven; 

gebakken stenen, per steekwagen naar tasveld. 

4. Ook bij Ml worden de stenen na het bakken gesorteerd en naar een 

tasveld afgevoerd, i.p.v. direkt op vrachtwagens te worden geladen. 

De nieuwe clamps worden op dezelfde plaats weer opgebouwd. 

Bij }!2 wordt meestal al gesorteerd, omdat dit tegelijkertijd kan 

gebeuren met het uitkruien van de oven. 

Deze opzet beoogt 3 dingen: 

l. Produktiviteitsverhoging; 

2. Efficientere organisatie van de produktie; 

3. Eventueel t.g.v. 1 en 2 kostenverlaging. 

Schematisch voorgesteld ziet de lay-out van het voorgestelde PS eruit als 

is weergegeven in figuur 28. (clampsysteem). 

De klei wordt met handkracht afgegraven en per krui~agen naar de ghcl-

tanks gebracht. Hij ondergaat de gholbehandeling en wordt vervolgens vanuit 

de droogtanks per kruiwagen naar de handvormers gebracht (evenals vormzand); 
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Figuur 28 Schematische weergave van de lay-out van het antwerp PS 
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De afmeting van ""~ segment in de vormbak is 245xl22x88 mm. Dit is de een 

standaardafmeting van baksteen in India, vermeerderd met 8% krimp. 

De droogplaat kan een geperforeerde stalen plaat zijn van 2 mm dik, die a an 

de zijkant is omgezet. Houten platen zijn ook mogelijk, maar hout is duur

der en minder slijtvast. 

De produktie per vormer wordt geschat op 2000 stenen per dag. 

De kapaciteit van het droogrek voor eeri vormer moet bij een verblijf van de 

vormelingen van 3 dagen, tenminste 6000 vormelingen zijn. D.w.z. dat er 

per vormer 6000/5 = 1200 droogplaten nodig zijn. 

Om een dagproduktie van 22.500 stenen te halen (5 miljoen unit) zijn er 

dus minimaal 11 vormers en 13.500 droogplaten nodig. 
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Figuur 30 Droogrek voor buiten drogen (bron: TCWN) 
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Voor een 1 miljoen unit met een dagproduktie van 4500 stenen zijn 2 vormers 

(krap) en 2700 droogplaten voldoende. 

Een mogelijke uitvoering van droogrekken is weergegeven in figuur 30. 

Deze kunnen aangepast worden aan plaatselijke omstandigheden, b.v. een afdak

je van palmbladeren i.p.v. golfplaten. 

De totale lengte van het droogrek voor een kapaciteit van 60.000 vormelingen 

(3 dagen a 20.000 stenen per dag) is bij een hoogte van 2 m en een diepte 

van 65 em voor een 5 miljoen unit 500 m, en voor een 1 miljoen unit 100 m 

(kapaciteit ca. 12.000 stenen). 

Om de investering in rekken en platen zo laag mogelijk te houden is gekozen 

voor een opzet waarbij de vormelingen niet langer dan 3 dagen in het rek 

staan. 

Vanuit het droogrek gaan ze naar de droogvloer (buitenlucht) waar ze gesta

peld worden om verder te drogen op de reeds beschreven wijze (hoofdstuk 4). 

Bij een 5 miljoen unit wordt er kontinu gewerkt met 3 clamps (of een BT

oven) waarbij iedere clamp de omvang heeft van I weekproduktie (~ 120.000 

stenen). Er is steeds 1 clamp in opbouw, 1 clamp in stoking en I clamp in 

koeling en afbouw. 

Bij een I miljoen unit heeft iedere clamp de omvang van een maandproduktie 

(ook 120.000 stenen). 

Na het afkoelen van de clamp worden de gebakken stenen met de hand omgesta

peld en tevens gesorteerd. Onvoldoende gebakken stenen worden nog een keer 

meegebakken. De stenen worden met steekwagens naar het tasveld getranspor

teerd. 

In deze opzet zijn een aantal extra investeringen noodzakelijk: droogrekken, 

platen, vormtafels, kruiwagens, steekwagens, en wordt er bespaard op ar

beid voornamelijk in het vormen en in het transport. 

Ik zal nu in het kort nagaan hoeveel extra investering noodzakelijk is. 

Ik beperk me daarbij tot de 2 produktienivo's van Ml (5 miljoen en l milj.), 

en noem het ontwerp PS zoals dat hiervoor beschreven is kortweg Ml-(nieuw) 

ter onderscheiding van Ml-(oud). 

Ret is wel zo dat de h,ier genoemde bedragen vrij ruwe schattingen zijn omdat 

exakte bedragen helaas niet bekend zijn. 

Uit tabel 17 blijkt dat de totale investering meer dan verdubbeld wordt t.o.v. 

Ml-(oud). 
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TABEL 17 Extra investeringen nodig voor M1-(nieuw) bij een 5 miljoen en 
een l miljoen produktie-unit. 

Item Kosten per eenheid l) 5 miljoen unit 1 miljoen unit 

Benodigd bedrag Benodigd bedrag 

Droogrekken 

Droogplaten 

Vormtafels 

Kruiwagens 

Steekwagens 

1) Schatting 
2) Zie tabel 8 

Rs 100 per meter 

Rs 5 per stuk 

Rs 500 per stuk 

Rs 200 per stuk 

Rs 300 per stuk 

500 m 50.000 

13.500 st. 67.500 

11 st. 5.000 

15 st. 1) 3.000 

10 st. l) 3.000 

Totaal extra inv. Rs 128.500 

Oude investering 105.000 2) 

Nieuwe Totale investering Ml Rs 233.500 

100 m 

2700 st. 

2 st. 

3 st. 1) 

2 st. 1) 

Rs 

Rs 

10.000 

13.500 

1 .ooo 
600 

600 

25.700 

20.000 3) 

45.700 

3) Op dezelfde wijze bepaald als in bijlage V (geen verdere specifikatie). _ 

In tabel 18 vermeld ik tenslotte de kentallen voor Ml-(nieuw) vergeleken met 

M1-(oud), voor 2 produktienivo's. 

Deze kentallen geef ik zonder verdere specifikatie. 

Figuur 31 toont de bijbehorende break-evengrafieken. 

Voor een vergelijking van beide systemen (nieuw en oud) kan de kostprijs als 

kriterium dienen omdat van een gelijke verkoopprijs sprake is. 

Uit tabel 18 kunnen de volgende konklusies getrokken worden: 

1. De benodigde hoeveelheid arbeid, en daarmee de werkgelegenheid, daalt 

bij Ml-(nieuw) met 45% t.o.v. M1-(oud). De arbeidsproduktiviteit stijgt 

echter aanzienlijk. 

2. Hl-(nieuw) is zowel op basis van marktprij zen als op basis van schaduw

prijzen te prefereren boven Ml-(oud). 

M.a.w. als voor deze opzet gekozen wordt is het niet eens meer nodig om 

met schaduwprijzen te gaan rekenen. Ook op basis van marktprijzen is de 

nieuwe opzet al goedkoper. Er hoeft dus ook niets gesubsidieerd te worden. 

Deze konklusies zijn ook geldig voor M2. 

Van de besproken technieken zijn er een aantal geschikt voor invoering bij 

M3 (en M4), nl. t.b.v. het transport. De kruiwagen en de steekwagen zouden 

ook hier de variabele kosten doen dalen, echter lang niet zo spektakulair 
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TABEL 18 Kentallen voor M1-(nieuw) vergeleken met Ml-(oud) bij 2 pro-
duktienivo's (groot=5milj./klein=l milj.) 

Omschrijving Ml- (oud) Ml-(nieuw) 

groat 1) klein 
2) groot2) klein2) 

Investering 105.000 20.000 233.500 45.700 

Werkkapitaal 85.000 17.000 60.000 12.000 

Totaal kapitaal 190.000 37.000 293.500 57.700 

Vaste kosten p.j. 82.000 15.000 102.000 20,000 

Var. kosten/1000 124,9 124,9 92,0 92,0 

Verkooppr./1000 145,0 145,0 145,0 145,0 

Terugverd.tijd 4' 12 3,6 2,4- 1 '9 

Werkgelegenheid 173 35 95 19 

K/A (x103) 1 ' 1 1,06 3' 1 3,03 

0/A (xi03) 28,9 28,6 52,6 52,6 

0/K 26,3 27,0 17,0 17,3 
• 3) 

Korrekt~efakt. 

(laag) 0,8 0,8 0,9 0,9 

Kostprijs/1000 
marktpr. 141,3 139,9 112,4 112,0 

schaduwpr. 113,04 111 ,92 101,16 100,8 

I) Zie tabel 8 
2) Op dezelfde wijze bepaald als in bijlage V (geen verdere specifikatie) 
3) KF voor Ml is gelijk aan die van M2 

KF voor Ml(nieuw) is berekend zoals in bijlage VI. 

al bij MI. Willen we echter de positie van Ml(nieuw) gaan vergelijken met M3 

dan zouden we ook die verbeteringen in M3 moeten doorberekenen, om tot een 

M3(nieuw) te komen. Dit doe ik hier niet omdat Ml al efficienter \.Tas dan 

M3 zonder de nieuwe verbeteringen (zie tabel 8) en nu nog veel efficienter 

zal zijn. Zo zal een M2(nieuw) ook efficienter zijn dan M4(nieuw). 

Uit het voorgaande blijkt dat het mogelijk is om Eonder mechanisering op 

vrij eenvou1ige wijze een aanzienlijke verbetering van de efficiency en de 

kwaliteit te bewerkstelligen. 

Bij dit antwerp PS zijn we terecht gekomen op een gunstige K/A verhouding. 

Wordt die hager, dan komen we te dicht in de buurt van M4, zodat de 

(schaduw) prijs van kapitaal een doorslaggevende rol gaat spelen. 

Wordt K/A lager dan neigen we naar M2 zodat de arbeidskosten weer te hoog 

worden. 
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Het overnemen van technieken die niet direkt bekend zijn, zoals UT (figuur 7), 

maar wel zonder al te vee! problemen i~gevoerd kunnen worden (AT benadering), 

leidt er in dit geval toe, dat een marktprijsbenadering van het technologie

keuzevraagstuk tevens de in maatschappelijk opzicht optimale technologie 

selekteert. 

Ik ben hier wel via een schadu~vprijsbenadering toe gekomen omdat ik mijn 

twijfels had over het subsidieren van produktiesystemen met een lage arbeids

produktiviteit (in wezen financieren van inefficiente technieken). 

Maximale werkgelegenheid moet nl. ook geen heilige koe zijn als daarmee de 

ontwikkeling van meer produktieve technologien wordt tegengegaan. 

De konklusie die ik trek~ is dat als een schadmvprij sbenadering tot een 

andere keuze leidt als een marktprijsbenadering, er iets mis is met het 

gebruik van (schaarse) produktiefaktoren. 

Mijns inziens moet er dan eerst bekeken worden of ~et mogelijk is het be

treffende produktiesysteem aan te passen (zonder overigens in een ander 

uiterste terecht te komen), alvorens over te gaan tot klakkelooos subsi

dieren (met al~e komplikaties van dien). 

Het is natuurlijk mogelijk dat er industrietru~ken zijn waarin dit niet mo

gelijk is, en een subsidieren van arbeidsintensie~,e-, re~p. bel as ten van 

kapitaalintensieve produktiesystemen gerechtvaardigd is. 

Met de beschrijving van dit ontwerp PS ben ik een stap verder gegaan 1n 

het presenteren van verbeteringsvoorstellen dan in hoofdstuk 4. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat ik terecht ben gekomen op een antwerp 

dat de voordelen van een sterk arbeidsintensief produktieproces kombineert 

met de voordelen van een kapitaalintensiever systeem (hogere produktivi

teit) en dat, op _deze wijze opgezet, uitstekend zou kunnen funktioneren 

op het Indiase platteland. 

Het grote voordeel dat Ml(nieuw) daarbij nog heeft is dat het kontinu aan

pasbaar is aan de afzetmogelijkheden. Er hoeven alleen maar droogrekken bij 

geplaatst te worden, enkele mensen extra te worden aangetrokken en de omvang 

van de clamps te vergroten, ofwel een extra clamp erbij genomen te worden. 

Deze flexibiliteit heeft M5 nog in grotere mate. Steen-betonblokken zouden 

zelfs al voor een huis op de bouwplaats zelf gemaakt kunnen worden. De inves

teringen zijn dan immers praktisch nihil. 

Het zo gedecentraliseerd (kleinschalig) mogelijk maken van bouwmateriaal 

is een enorm voordeel, gezien de zeer hoge transportkosten ervan. Dit 

voordeel hebben steen-betonblokken in ieder geval. 
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Voorbij een bepaalde transportafstand van baksteen zal het goedkoper zijn, 

steen-betonblokken op de plaats zelf te gaan maken (indien grondstoffen 

lokaal beschikbaar zijn). 

Dit moet per situatie bekeken worden. 

Mijn konklusie m.b.t. de steen-betonblokken is dat hun mogelijkheden voor

namelijk liggen op het gebied van de zeer kleinschalige produktie (trans

portafstanden verwaarloosbaar), in die gevallen waar baksteen over grotere 

afstanden aangevoerd moet worden en er lokaal geen mogelijkheden zijn om 

zelf baksteen te gaan maken. 

Voor grootschalige produktie zie ik alleen mogelijkheden in die gebieden 

waar in een hele regio geen klei te vinden is. 

Een goed voorbeeld is de situatie voor Vinobanagar waarmee ik de analyse 

ga besluiten. 

8.3 De konklusie voor Vinobanagar. 

Ter afsluiting van de analyse zal ik de verkregen gegevens toepassen op de 

konkrete situatie in V-nagar. 

Hiertoe moet de lezer bijlage II, par.3 en 4, en de probleemstelling (hoofd

stuk 1) in gedachten hebben. 

Er zijn op dit moment S alternatieven mogelijk voor V-nagar m.b.t. het be

schikbaar krij gen van ··bouwmateriaal. 

Dez es taan genoemd in tabel 19. 

TABEL 19 Alternatieve mogelijkheden voor de verwerving van bouwmateriaal 
voor de murenbouw in Vinobanagar. 

Mogelijke 
alternatieven 

Kostprijs per 1000 bakst./ 
200 bl. in V-nagar (marktpr.) 

Kosten van 10 m2 muur in 
V-nagar met bakst./blok. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Trad. bakst. kopen 

Trad. bakst. maken 

Ml(oud) produceren 

Ml (nieuw) prod. 

Steen-bet.blokken 
produceren. 

156' 34 1) 

106,40 2) 

139,90 3) 

112,00 4) 

257,70 5) 

466,97 6) 

406,25 7) 

399,35 7) 

366,42 7) 

427,37 7) 

l)Rs 115 (marktpr.)+ Rs 41,34 (transp. 30Km). Baksteen moet immers gekocht 
worden in de buurt van Hyderabad, omdat de lokale producenten slechts 
kunnen voorzien in de iegen behoefte (zie bijlage II, par.3) 

2)Kostprijs MO (bijlage V) 
3)Kostprijs Ml(oud) kleine unit (tabel 18) 
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4)Kostprijs Ml(nieuw) kleine unit (tabel 18) 
5)Kostprijs M5 (bijlage V) 
6) Rs 447,97 (tabel 16) +extra transportkosten (20km) 
7)Berekend op basis van kostprijs en transportkosten nihil, zeals in 

tabel 14. 

Op het.eerste gezicht is het zelf maken van traditionele baksteen het voor

deligste (laagste prijs in d~ tweede kolom). Kijken we echter verder dan onze 

neus lang is (kolom 3) dan moet de volgende konklusie getrokken worden: 

Aangezien het mogelijk is om de kleivoorraad in V-nagar in 5 jaar op te 

souperen door jaarlijks 0,8 miljoen bakstenen te maken (zie bijlage II, par.4) 

verdient het de voorkeur om baksteen Ml(nieuw) te gaan maken in een kleine 

produktie-unit van nominaal 1 miljoen stenen per jaar (BE-punt 400.000 stenen). 

De gekozen technologie is oak maatschappelijk gezien het meest wenselijk 

(schaduwprijsbenadering). In dit geval, waar het eindprodukt niet op de 

markt gebracht hoeft te worden, en dus niet met prijskonkurrentie te maken 

heeft, is het voor de producent zonder meer haalbaar om zonder bemoeienis van 

de overheid een verbeterde technologie toe te passen. 

MOet het produkt wel op de markt gebracht worden, dan gelden de opmerkingen 

van par.7.7.(op de subsidiering na). 

We zien in tabel 19 een mogelijke situatie waarin steen-betonblokken kon

kurrerend zouden kunnen zijn,nl. als in V-nagar geen klei beschikbaar zou 

zijn geweest (maar wel natuursteen), zodat dus baksteen MO gekocht zou 

moeten worden in Hyderabad. 

Alternatief 5 is in dat geval goedkoper dan alternatief 1. 
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11. Govt. of AP., 
Dept. of 
Industries 

12. AP. Engineering 
Research labora
tories 

13. Union Bank of 
India 

14. Natural Resources 
development 
cooperative soc. 

15. Directorate of 
Mines and 
Geology 

Ad res 

Bhadrawati, 
Dis t. ChanEla 
Maharashtra 

Hyder a bad 

Tilak Road 
Hyderabad 

Humayunnagar 
Hyderabad 

Barkatpura 
Hyderabad 

Errum Manzi! 
Somaji Guda 
Hyderabad 

-idem-

-idem-

Red hills 
Hyderabad 
Panja gutta 
Hyder a bad 

Chirag Ali 
Lane, Hyd. 

Personen 

S .K. Uirm.ira 
(director) 

Prof. N. V .R. 
Rao. 

Onderwerp van diskussie 

Red clay pottery, 
Verbeterde baksteenfabrikage, 
Trainingfaciliteiten 

Verbeterde baksteenfabrikage 
laboratoriumfaciliteiten. 

N. Subbarao Algemene info over baksteen-
(ass. dev.off.)fabrikage in India, 
en anderen. Verbeterde baksteenfabrikage, 

K. Narayana 
Reddy en 
s. Krishna
murty 

Technische assistentie en 
training. 

Financiele assistentie 
(lening en subsidies) 

S.C. Kumar Verbeterde baksteenfabrikage 
Bull's Trench kiln 
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Technische assistentie 

Radha Krishna Bouwtechnology en de mogelijk 
Murty heden voor de invoering 

van verbeterde baksteen. 

D.Bangara Raju -idem-

G. Saberi -idem-

Mr. Waheed, Financiele assistentie, 
Sree Rama Reddy Levering van steenkool 

tegen officiele prijzen. 

B. Kalyanaya Mogelijkheden voor invoeripg 
van verbeterde baksteen en 
de rol van de overheid. 

Himayat Sagar Ramakrishna 
Hyd. 

Laboratoriumfaciliteiten 
t.b.v. verbeterde baksteen 
fabrikage (testen) 

Main Branch 
Hyd. 

Himayatnagar 
Hyd. 

-idem-

Kameshwa Financiele assistentie 
Rao (lening) 

Y. Madhusudan Testen van monsters (kalk) 

Office manager Registratie van baksteen
industrie (informatie over) 



16. Village Research 
Institute 

17. Small Industries 
Extension 
Training inst. 

l8.Indian Standards 
Institute 

19. Geological survey 
of India 

20. Water development 
Society 

21. Panchayat Samithi 
Block 

22. Saluya Coal 

23. Roxy steel 
rerolling mill 

24. AP. Bhoodan 
Board 

-108-

Magan Sangra- Mr. Sathianatan Overdracht van technologie 
hale, Wharda Mr. Devendra Aangepaste Technologie 
Maharashtra Kumar Natuurlijke energie. 

Yousufguda V.K.Chebby 
Hyd. 

Nampally Office mama-
Station road ger 
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Aangepaste Technologie 
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Ibrahimpatan Mr. M. Krishna en hulpverlening bij het 
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-idem-

Hillfortroad 
Hyd. 

Langarhouse 
Hyd. 

Hr. Swamy 
(Block dev. 
officer) 

Manager 

Mnager 

Ghandi Bhawan c.v. Chary 
Hyd. 

Wegenaanleg in bet kader 
van het Food for Work 
programma. 
Assistentie bij het boren 
van putten. 

Levering van steenkool 

Levering van kolenas. 

Ontwikkeling Vinobanagar. 
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BIJLAGE I 

I-1 

THE VILLAGE RECONSTRUCTION ORGANISATION 
I ) 

A RURALISATION MOVEMENT FOR IliDIA 

I. A record of growth (1969-'77) 

The VRO was founded on june 6th1 in Guntur, A.P., as a development 

oriented relief organisation. 

On june 5th 1969, a meeting in Delhi sponsored by AFPTO, some 40 volun

tary and semi-official agencies from India and abroad agreed to Prof. 

Windey's (the founder) request to pool their resources in a common effort 

to change the character of relief activities into development oriented 

more longterm forms of assistance. 

A preliminary actionprogram was chalked out and the motto of the orga

nisation became: TO BE IN TIMES OF CRISis· , INSTR~lTS OF PROGRESS. 

From 1969 to 1970, in the wake of the disastrous cyclone in coastal 
Andhra, 10 of the very poorest villages affected by the disaster were 
taken up for physical reconstruction. In a coordinated manner a graning 
number of service agencies, under the direction of the VRO founder, bega-n 
with the rebuilding of entire village communities, side by side with 
an intensive medical relief programme and a wide spread rural community 
survey, in 5 districts. · 
The first village, Rajapet was inaugurated on sept 14th '69. There 
quickly followed others. 
In '71 the work was extended to the neighbouring districts of west
Godavari and Khamman. In '72 work was started in the state of Orissa 
and in '73 in Tamil Nadu. . 
At present over one hundred fulltime workers are engaged in 70 villages 
(Andhra Pradesh 55, Orissa 7, Tamil Nadu 8). Apart from these, a large 
number of village applications are pending and under testing. 

International recognition was given by a special invitation to address 
the international OECD Convention on low-income groups in Paris 1974, 
in Bogota '74, and again as a non governmental Indian delegation to the 
Habitat Conference in Vancouver (may-june '76). 

II. The VRO and the new rural policl 

The three states of Orissa, Andhra andTamil Nadu together have a popu
lation of about 100 million, approximately 20% of whom are landless or 
homeless. Not to be found are herethe 'estate type' laboursettlements 
which are common in the north, particularly in the teagardens where 
stable work and various benefits accrue to the workers. Instead the 
workers here are mostly Harijans who belong te ~he migrant and drifting 
groups. Historically and politically it has been India's most neglected 
coastland for ages. • 
The VRO's selection criteria give high priority to the more isolated 
exposed, segregated and generally backward village communities: land
less labourers, fisherman without their own boats or nets; the seasonal 
tobacco or cottonworkers; the vanishing displaced tribes; village crafts
men groups who have no security and the homeless in general. 

1) Deze bijlage is een bewerking van lit.45 
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The VRO considers the villagecommunity as the smallest viable unit of 
integrated development. The Indian village seems undoubtedly the locus 
o~ Indian poverty- not only in numbers of poor, but also because the 
village is the last stronghold of caste and superstition, illiteracy 
'and oppression. 
An Indian village can be anything from a medium sized town to a scattered 
number of hamlets. For operational as well as theoretical reasons 
'nuclear villages' are taken as a starting point: groups of between 40 
and 100 families. It is these units, one could call them rural slums, 
which constitute the focus of study of new village development techniques. 

The central VRO objective is neither rural slum clearance nor dis~er 
relief,but to be a progressive ruralisation movement. As such it is not 
primarily production or construction oriented. It aims at remaking and 
adapting rural village communities in such a way as to make them viable 
and complementary to urban development. 
The starting point is an existential community, confrontir~ it with the 
challenge to change. No cultural revolution is created: the conflict 
already exists and necessitates a transformation. 

Many development programs take their origin from a conceptual blueprint, 
an emotional reaction 9f;·pi ty or fron an external political decision. 
They do not ma. ture frooF~within the_ gqmmunties own critical experience. 
Individuals or groups change, iiTRardly and socially, only when faced by 
a situation of compelling urgency. 
Moments of crisis, floods cyclones drought, expose the root causes of 
poverty, otherwise hidden from the poor. They usually know only the symp
toms and consequences: hunger, suffering, loss and the delayed shock
waves of greater poverty and insecurity. 
A lot of ~ssistance is given whose purpose is to restore things to nor
malcy. What needed, however, is not a return to normalcy but to challenge 
the people to change. 

Faced with the urgent and tragic reality of rural stagnation in the 
country of the decline of the village life style and values, and in the 
face of an unchecked and unwieldy urban growth, the iJRO aims at a radical 
and authentic pattern of rural progress, keepin alive at the same time 
the specific village relationship to nature, work and neighbour, as well 
as providing the social and mental infrastructure to s~ngthen the com
munitywill as the primary agent of self reliant growth. 

The stages of operation are: 
a) Pre-testing of the interest and preparedness of the community for 

joint action for progress. 
b) The creation of a new living environment (the physical rebuilding 

of the village). 
c) The improvement of .the working environment (socioYeconomic stage). 
d) The development of the power environment ( village councils, youth

council, leadership). 
e) Finally the gradual phasing out of the VRO from the villages with _ 

replacement by villagefederations and advisory councils. 
. . 

The VRO is consciously striving to renew the rural scene in three direc
tions: 
1. By a communitarian approach to village development. 

Whereas mostly villagelife in recent history has taken its course under 
vertical caste-dominance tending to subcaste marginality, the VRO 
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strongly insists on prior and continuous community decision making and 
participation in action. 
In this the VRO is strongly influenced by Gandhian and Sarvodaya ideology 
and inspired by a basic christian inspiration of universal brotherhood 
and-neighbourly assistance and responsibility.· 

2. By making rural innovation a basic condition of survival and growth. 
~ereas the present policy is usually guided by stimulating the village 
people to imitate the town, the VRO's rural policy aims at bringing the 
average villagecommunities to a level of reflection, experimentation 
and creativity, which could eventually influence and change the prevailing 
dominant urban systems and structures. 
Examples of this innovative effect could be ·noted: 
- the VRO learning estates, wherein children are combinig formal education 

with skill formation and communicationtraining, while adults learn and 
share in the teaching. 

- The VRO community health centre, which offers apart from various types 
of healthcare also yoga, nutritious foodshop, care for handicapped etc. 
The communityhalls with rural architectural innovations. 
The village-environmental planning, different from the prevailing 
official 'colony' block layouts that make rural settlements look like 
barracks or industrial lines. 
The Basic Productivity Training Centres, where boys and girls are intro
duced in working with rural material (skins, earth, stone, wood, fibre, 
waste). 

). By training a new type of rural fieldworker. 
·The greatest bottle neck in rural development is undoubtedly the scar

city of firstclass, selfless and longterm rural fieldworkers and animators, 
not to a casual contact, but to an enduring effort of rural transformation. 
What the urban centred traditional professional training cannot provide, 
the VRO is trying to work out through various forms of on the spot training 
with a springtype interaction of formal and extension training, under 
conditions oC rural identification. 

III. Organisational structure 

The organisational cadres of the ~~0 have been developed historically 
from the base upwards, and reflect the partnership-in-development principle 
in the parallel village and volunteerstructures. 
The common name of all participants and animators is volunteer, because of 
the exceptionally difficult working conditions and assignments of those 
engaged in this programme, and because of its relative service insecurity. 

The governing body of the VRO is constituted by an executive committee of 
dedicated and experienced socially concerned leaders. Besides, the orga
nisation has a number of permanent consultants from the field of management, 
public finance, engineering, education, irrigation and power.(advisory council; 
A selected number of over 50 subscribing members, patrons, life-members -
and institutional members, representing normally larger service agencies 
make up the general body of the organisation. 
A lot of national and international agencies have joined hands with the 
VRO like UNICEF, CARITAS India, Indo German Social Service Society and 
~orldliteracy (Canada). 
The staff, a body of senior volunteers· together with the direction, is con
cerned with day to day organisation and some aspects of planning. The staff 
consists of director, associate director, accoun,ant and the heads of all 
other sectors( construction, health, agriculture, transport etc,) 
The volunteerscorns is made up of non-profe~sional young people, students 
or graduates. 
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The advisory council and executive committee have, in fact, a quite margir~l 
role on guiding the VRO activities. The decisive roles are played by the 
hard driving director and the large body of volunteers, few of whom have 
specific preparation for social or technical work. It is nonetheless the 
volunteers who have carried the burden of realizir~ the VRO's programme 
in the villages. 

VRO organisational structure 

VRO VOLUNTEERS ~--VRO VILLAGES 

Executive committee Federated villagers 
cou..·•lCil 

Director Advisory councils joint 
Associate director representative Representatives 
Area representatives meeting council 

-
sector meetings village contact Village Councils 
staff council persons meeting 

General volunteers meeting camps General village meeting 

Volunteers team Volunteers and Village assistants 
assistants 
meeting 

IV. The programme 

The programme comprehends 10 field sectors or aspects of service. 

1. Low cost housing. To date over 3000 rural homes have been built. For 
every village a different imaginative layout is prepared, normally a diffe
rent house type, too, is adopted, incorporating local requirements and 
resources. 

2. Agricultural development. Ranging from kitchengarden horticulture to 
cooperative dairy farming, common land cultivation, pisciculture, poultry 
etc. An important part of the programme is •social forestry', making 
the villages green and abundantly supplied with firewood, fruit, local 
timber, · shade. 

3· Rural health service. This is initiated in some 10 centres, three mobile 
medical units and several subcentres. 

4• Formal and informal education. Various forms of learning are made acces
sible to people of all ages in a number of 'Village learning estates'. 

5· Training for rural industrial emplument. This is provided in the new 
basic productivitycentres :for girls and boys. 

6. Rural sanitation, water supply, combined with energy production. 
A programme for 100 gobar gassplants is on its way. Every village aims at 
providing one drinking water well for every 8 or 10 families. 

1· Leadership training. This is a constant activity p~ovided through the 
regular saturday village vontact persons meetings. Quarterly trainingcamps 
are being held in a village environment. 

8. Cooperative and Community facilities. Common prayer halls, common 
storage, communitycentres, youth centres, mahila mandali centres (women's 
wellfare). , , 

9· Village surveys. These are constantly being conducted to provide the 
scientific and sociological basis for action. 
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10. Legal assistance and organisational formation. This is considered 
as the cornerstones of development consolidation, and the basis of self
propelled growth. Todate, 8 new villages have been formally registered. 
~ flexible codification of village laws and amendu1ents is under processing. 

~~P sAowing tAe VRO activities in 
3 Indian states. 
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BIJLAGE II ENIGE ASPEKTEN VAN HET GEBIED VAN ONDERZOEK: VINOBANAGAR EN ZIJN 

OMGEVING, HET HYDERABAD DISTRIKT. 

In deze bijlage komen 3 zaken aan de orde in volgorde van konkreetheid: 

a. Sociaal-ekonomische gegevens van het werkgebied, om inzicht te verschaffen 

in de 'setting' van het onderzoek. 

b. Geologie van het Ryderabad distrikt, om inzicht te verschaffen in de pro

duktiemogelijkheden van bouwmaterialen op basis van natuurlijke grondstoffen. 

c. De konkreet uitgevoerde projekten in Vinobanagar zelf. 

1. Algemeen 

Ret gebied Vinobanagar (V-nagar) is gelegen in het Ibrahimpatan-taluk (taluk 

betekent zoveel als gewest) dat onderdeel is van het Ryderabad distrikt. 

Ret Ryderabad distrikt is een van de distrikten gelegen in de Te~engana regio 

van de deelstaat Andhra Pradesh (AP), zie fig. II-1. 

AP is de vijfde staat van India kwa oppervlakte en de vierde kwa bevolking, en 

heeft alle kenmerken van een onderontwikkelde ekonomie. 

Er is een zwakke agrarische sektor en een onvoldoende ontwikkelde industriele 

basis, terwijl er slechts een geringe bijdrage wordt geleverd door de tertiaire 

sektor. De staatsekonomie is zwaar afhankelijk van de landbouw die nog hoofd

zakelijk in de 1subsistence1 situatie verkeert. 

De industriele sektor bestaat hoofdzakelijk uit kleinschalige- of dorpsindus

trietjes, en alleen in de buurt van steden als Ryderabad (hoofdstad van de staat) 

zijn grotere bedrijven gevestigd. 

2. Ret Ryderabad distrikt 

2. I • Algemeen 

Ret Ryderabad distrikt bestaat uit 9 taluks of gewesten (zie fig.II-2). 

In tabel II-1 zijn enkele gegevens verzameld over het Ryderabad distrikt, ver

geleken met de staat AP als geheel. Rieraan is duidelijk te zien dat de cijfers 

voor het distrikt sterk bepaald worden dOor de aanwezigheid van de grote ste

delijke agglomeratie Ryderabad, die bijna 2 miljoen inwoners telt. Dit 

neemt niet weg dat het platteland in dit distrikt net zo onderontwikkeld is 

als in andere distrikten: 

- In 24% van de dorpen van het distrikt zijn minimum onderwijsvoorzieningen 

niet aanwezig. 

Er is gemiddeld minder dan een medische voorziening op de 100 km2• 
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Figuur II-). De Telengana regia van de deelstaat Andhra ~radesh 
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TABEL Il-l Vergelijking van gegevens tussen de staat Andhra Pradesh en 
het Hyderabad distrikt. 

Staat A.P, Hyderabad Dt. 

1 • Totale bevolking 43.502.708 2.791.762 

ruraal 35. l 00. 181 952.673 

urbaan 8.402.527 (19,3%) 1.839.089 (65,9%) 

2. Bevolkingsgroei 1 61-'71 (%) 20,9 35,4 

3. Oppervlakte in km2 276.814 7.707 

4. Bevolkingsdichtheid (per km
2} 157 362 

5. Alfabetiseringsgraad (%) 24,6 40,4 

Mannen 33,2 50,0 

vrouwen 15,8 30,2 

6. Percentage werkers van de totale -· 
bevolking 41 ,4 35,0 

Mannen 58,2 52,1 

Vrouwen 24,2 16,6 

7. Onderverdeling van de werkers 

Boer en 32,2 18,8 

Landarbeiders 37,9 17,3 

Industrie en diensten 24,2 63,9 

8. Aantal gezinswoningen (bewoond) 8. 041.925 420.276 

9. Aantal dorpen 29.428 1.035 

I 0. Aantal steden 224 1 7 

Bran: Lit.ll 

TABEL II-2 Gegevens over het Ibrahimpatan Taluk 

1. Totaal aantal dorpen 133 7. Aantal dorpen met elektrici tei t 37 (27,8%) 

2. Totaal aantal bewoonde 8. Aantal postkantoren per 100 km2 2,7 
dorpen 115 9. Aantal dorpen met 2 3. Oppervlakte (km ) 1360 verharde weg 21 

4. Totale oppervlakte onverharde weg 67 

landbouwgrond (acres) 187000 10. Aantal dorpen met 

s. Totale oppervlakte waterleiding 1 

braakliggende land- putt en U5 

bouwgrond (acres) 36275 11. Aantal dorpen met een 

6. Aantalr medische voo2- onderwijsinstelling 92 

zieningen per 100 km 0,6 (platteland) 

Bron: Lit. II 
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TABEL II-3 Enkele gegevens over de dorpen Ibrahimpatan en Naganpally 

1. Oppervlakte in vierkante mijlen 

2. Dichtstbijzijnde stad: Hyderabad op 

3. Beschikbare voorzieningen in het dorp: 

Ibrahimpatan 

17,65 

30 km 

- Onderwijs: Primary school 3 
Middle school 1 
High school 1 

- Medisch Ziekenhuisje 

Elektriciteit 

- Drinkwater 

- Verbindingen 

-PTT 

4. Hoofdvoedsel 

5. Landgebruik: (in acres) 

- Bas 

- Bevloeide landbouwgrond 

- Droge landbouwgrond 

- Braakliggende landbouwgrond 

- Woeste grand (niet bebouwbaar) 

6. AantaL bewoonde e;ezir.st:oni~en 

7. Aantal huisli.oudens 

8. Totale bevolking 

9. Alfabetiseringsgraad (%) 

Mannen 

Vrouwen 

10. Aantal mensen werkzaam in de volgende 

kategorien: 

- boeren 

- landarbeiders 

- veeteelt, bosbouw, visserij enz. 

- mijnbouw (grondstoffen delven) 

- huishoudindustrie (bv. ambachten) 

- andere industrie 

- bouwsektor 

- Handel 

- Transportsektor 

- Overige diensten 

Totaal aantal werkers 

1l.'Niet werkende'bevolking 

Bron: Lit.ll 

ja 

waterleiding 

verharde weg 

Rijst, Bajra 

3196 

2354 

5968 

717 

238 

1879. 

2053 

10850 

17,7 

6,.0 

Mannen Vrouwen 

999 312 

589 922 

296 20 

1 1 6 

189 72 

91 16 

91 34 

269 49 

82 4 

652 126 

3269 1561 

2235 3685 

Naganpally 

3,61 

35 km 

ja 

putt en 

onverharde weg 

en Jowar 

159 

278 

1612 

175 

225 

193 

206 

1084 

10,3 

3,9 

Mannen Vrouwen 

94 18 

145 163 

40 

19 14 

17 I I 

2 

7 4 

14 

347 226 

186 315 
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- Slechts 36,6% van de dorpen hebben elektriciteit. 

- Ongeveer 23% van de dorpen zijn bereikbaar over ~en verharde wef, 60% ligt 

aan een onverharde weg en de overige zijn alleen te voet of per ossekar te 

bereiken. 

- Er zijn gemiddeld 4 postkantoren per 100 km
2• (Gegevens uit lit.ll). 

De konklusie is dat de rurale gebieden van het distrikt niet meer ontwikkeld 

zijn dan de andere achtergebleven regia's, ondanks de aanwezigheid en invloed 

van de staatshoofdstad. 

De 3 sektoeren onderwijs, gezondheidszorg en kommunikatie staan op een laag peil. 

Een van de belangrijkste zaken die aangepakt moeten worden is elektrificering 

van het platteland omdat het de oasis is van industrialisatie en modernisering 

van de landbouw. 

2.2 Omgevingssurvey, het Ibrahimpatan taluk. 

In figuur II-3 is de ligging van V-nagar t.o.v. de stad Hyderabad aangegeven, 

en figuur II-4 en II-5 tonen het gebied meer gedetailleerd. 

Hieruit blijkt dat V-nagar door zijn ligging de meeste relaties heeft met de 

dorpen Ibrahimpatan (I-patan) dat talukhoofdstad is, en Naganpally. 

Van het taluk als geheel, alsmede van de beide genoemde dorpen heb ik wat 

gege~s verzameld (zie tabellen II-2 en II-3). I-patan is de grootste plaats van 

het taluk met zijn ongeveer 10.000 inwoners. 

Naast de landbouw als voornaamste bron van inkomen, wordt er nogal wat handel 

gedreven, zitten er enkele kleinschalige bedrijfjes, een visserijkooperatie 

en een wolkooperatie (schapenteelt). Verder is er ook een weekmarkt en zit er 

bv. een vee-arts. 

I-patan zou e,·J centrum van de regionale ontwikkeling genoemd kunnen worden 

aangezien de Block Development Officer (BDO) er zijn zetel heeft, alsmede de 

Water Development Society (WDS) en een kredietbank. 

Het heeft ook een gunstige ligging, 30 km van Hyderabad a£ aan de'grote' weg 

Hyderabad-Nagarjunasagar. 

Met dit alles is niet gezegd dat I-patan blaakt van welvaart. Er is een om

vangrijke kategorie landlozen en kleine boeren die een marginaal bestaan leiden. 

De plaats maakt verder een grauwe en vuile indruk, die schril afsteekt bij het 

panorama dat men heeft over de groenerijstvelden vanaf de weg over de dijk van 

de Cheruvu tank. 

Naganpally is een typisch klein plattelandsdorpje (1000 inwoners) met bijna 

uitsluitend lemen huizen en verder weinig voorzieningen. 

De enige niet-agrarische aktiviteiten worden er uitgevoerd door enkele potten

bakkers en manden- en mattenvlechters. 

Het dorp is in droge jaren vaak ontvolkt doordat de bevolking gedwongen is uit 
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te zwerven op zoek naar werk en voedsel. 

2.3 Geologie van het Ryderabad distrikt. 

Aangezien dit rapport handelt over bouwmaterialen is het interessant om 

enig inzicht te verschaffen omtrent de geologische geaardheid van het gebied. 

Rieruit kan nl. informatie wordengehaald over grondstoffen t.b.v. bouwmaterialen. 

Ret Ryderabad distrikt wordt bijna geheel bedekt door een graniet komplex, het

geen aan de oppervlakte komt in de vorm van kleine heuvels, of grillige for

maties van tegen elekaar leunende massieve keien. Ret graniet bestaat hoofd

zakelijk uit kwarts, grijze en roze veldspaat, mussoriet en mica. Een kleiner 

gedeelte in het zuid-westen van het distrikt bestaat uit het zogenaamde 'Deccan 

Trap', hetgeen een gesteente is van vulkanische oorsprong (gesmolten lava). Ret 

komt aan de oppervlakte in de vorm van donkergrijs tot zwart basalt. 

Tenslotte vindt men in het westen de Bhima kalksteen, in de vorm van zowel mas

sieve als platte strukturen. Deze kalksteen wordt intensief gewonnen. 

Figuur II-6 toont een overzicht van de geologie en mineralen in Telengana. 

Mineral en 

De belangrijkste mineralen die in de bodem van het distrikt voorkomen zijn: 

a. Kwarts. Dit is het belangrijkste mineraal van het distrikt, waarvan enekele 

belangrijke aders in de buurt van Hyderabad worden geexploiteerd. Ret kwarts 

wordt verwerkt tot silicazand, hetgeen een grondstof is voor de glasindustrie. 

b. Veldspaat. Afzettingen hiervan van goede kwaliteit en omvang komen voor in 

de buurt van Ryderabad, 

c. Kalksteen. Zowel de blauwe als de cremekleurige kalksteen wordt gevonden in 

het distrikt. De kalksteen wordt o.a, gedolven in de vorm van 'flagstone'; 

dat zijn steenplaten die worden gebruikt voor vloeren, wanden en zelfs daken. 

De Cement Corporation of India heeft verder reserves aangetoond van 175 miljoen 

ton kalksteen die geschikt is als grondstof in de cementindustrie, 

d. Limekankar. Dit is een minderwaardig soort kalsteen met een veel lager 

percentage calcium (50-80%). Limekankar komt op veel plaatsen voor als losse 

brokken in de bodem, maar ook wel in lagen van meters dik. Ret materiaal client 

als grondstof voor kalkmortel die gebruikt wordt in de traditionele bouwindustrie. 

e. Zand. Ret zand uit de beddingen van de rivieren Musi en Esi komt tegemoet 

aan de grote vraag van de bouwindustrie in destad Hyderabad. 

f. Klei. Op kleine schaal worden bentonitische klei en Fuller's earth gewonnen; 

kleisoorten die na wassen toegepast worden in de keramische industrie. 
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Kleiachtige rode en zwarte grand wordt veel gebruikt voor baksteenfabrikage, 

vooral ook in deomgeving van Hyderabad. 

g. Graniet. Ret op grate schaal voorkomende granietgesteente is een uitstekend 

bouwmateriaal als het gekapt is in rechthoekige blokken. Ook gebroken, in di

verse afmetingen, wordt het toegepast in de wegenbouw of in beton. 

In tabel II-4 zijn voor de overzichtelijkheid de meest voorkomende mineralen 

per taluk weergegeven. Ook de grondsoorten zijn al opgenomen (worden hierna 

besproken) • 

TABEL II-4 Mineralen en grondsoorten in het Hyderabad distrikt 

Taluk 

1. Hyd. oost 

2. Hyd. west 

3. Hyd. urban 

4. I-patan 

s. Medchal 

6. Chevella 

7. Vicarabad 

8. Pargi 

9. Tandur 

Bron: Lit. 2;' 

Grondsoorten 

Mineralen 

zand, graniet, limekankar 

-idem- plus kwarts en veldspaat 

zand 

zand, graniet, limekankar 

-idem-

plus kwarts 

-idem-

plus klei 

klei, fuller's earth, 

kalksteen 

kwarts 

kalksteen, fuller's earth 

Grondsoorten 

chalka 

chalka 

chalka 

dubba 

chalka 

black soil 

black soil 

chalka, black soil 

black soil 

De twee dominante grondsoorten in Telengana z~Jn de rode grand en de zogenaamde 

'black cotton soil'. De rode grand is onder te verdelen in de 'chalka soil' 

(leemachtig) en de 'dubba' soil (zanderig). 

a. Chalka soil. In het Hyderabad distrikt behoort 50% van de grand tot deze 

soort.,voornamelijk random Hyderabad zelf. Hij komt voor op hager gelegen ge

bieden in de buurt van heuvels en op glooiende terreinen en is vaak bedekt met 

stenen. De watervasthoudende kapaciteit van degrond is laag; het kleigehalte 

(fraktie~2~) ligt tussen de 15 en 25%. De kleimineralen behoren tot de 

kaoliniet en illiet groep (zie bijlage IV). 

Hoewel de grond matig vruchtbaar is, kan hij een hoge opbrengst geven onder 

deskundig beheer. Hij is het meest geschikt voor landbouw met irrigatie. 
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b. Dubba soil. In het hyderabad distrikt behoort 10% van de grond tot de 

kategorie 'dubba'. Hij komt voornamelijk voor in het Ibrahimpatan taluk. 

Deze grond is erg los in droge toestand en de individuele gronddeeltjes zijn 

dan gemakkelijk te zien (zandkorrels). De kleur van de grond is meestal 

lichtbruin tot bruin met hier en daar roodbruine plekken. Het kleigehalte is 

vrij laag (minder dan 15%) en de grond is niet erg vruchtbaar. In de diepere 

ondergrond, die bestaat uit harde rots, vindt men soms afzettingen van lime

kan-kar. De bruikbare oppervlakte-laag is meestal niet dikker dan 15 em, terwijl 

daarbeneden meteen een grindachtige laag zit (murram). Meestal is de grond 

ook nog bezaaid met stenen. 

c. Black cottonsoil. Deze neemt ongeveer 40% van de totale grond in beslag 

in het Hyderabad distrikt, voornamelijk het westelijk deel. De grondkleur is 

grijs tot donkerbruin (bijna zwart) en de laagdikte varieert tussen de 15 en 

25 em. Het is een zware grond die verontreinigd is met kalksteentjes; vaak 

komt men een limekankarlaag tegen op grotere diepte (1-3m). Het kleigehalte 

varieert tussen de 30 en 60% en kan zelfs meer zijn. 

De grond wordt zwaarder als men dieper komt en verandert dan in een kompakte 

zeer vette klei. De kleimineralen behoren tot de montmorilloniet en illiet

groep (zie bijlage IV), 

Deze grond is tamelijk vruchtbaar en uitstekend geschikt voor rijst- en 

suikerrietverbouw, mits adekwaat geirrigeerd en gedraineerd. 

Een overzicht van de voorkomende grondsoorten in Telengana en het Hyderabad

distrikt is te zien in figuur II-7 en tabel II-4. 

3. Bouwmaterialenproduktie in Ibrahimpatan en direkte omgeving. 

Omdat de VRO in V-nagar bouwnateriaal wil gaan produceren voor een dorp van 

~500 gezinnen, is het van belang te bekijken wat er lokaal al geproduceerd 

wordt, 

a. Baksteen. 

Er is een georganiseerde produktieunit voor baksteen in I-patan, die eigendom 

is van de eigenaar van de rijstpellerij. Hij maakt per maand ongeveer 100.000 

rijstkafgestookte stenen (2 clamps van 50.000). 

Er worden nog wel meer bakstenen gemaakt nl. gewoon door mensen die zelf een 

huis willen bouwen. Hiervoor moeten ze een vergunning aanvragen en hiermee 

mogen ze dan 25.000 stenen maken. Meestal maakt men met zo 1 n vergunning wel 

veel meer stenen en vaak vraagt men helemaal geen vergunning aan omdat de kon

trole slecht is. Gemiddeld blijken er 5 a 6 vergunningen per jaar verstrekt 

te worden. 
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De jaarlijkse produktie van bakstenen in I-patan schat ik als volgt: 

-Hoofdproduktieunit 5 maanden produktie a 100.000 stenen 
per maand = 

-Kleine prive producenten gemiddeld 6x25.000 = 

-Geschatte niet geregistreerde 'illegale' 
produktie 

GeschatteTotale baksteenproduktie I-patan 

500.000 st. 

150.000 st. 

100.000 st. 

750.000 st. 

Met deze produktie voorziet men in de eigen oehoefte. Deze is trouwens niet 

zo groat omdat er nog veel met leem geoouwd wordt. 

b. Natuursteen. 

Natuursteen wordt op oestelling gekapt tot rechthoekige bouwolokken. Er ~s 

een 'koppelbaas' in 1-patan die d~teenkappers organiseert. 

Voor het werk zijn moeilijk aroeiders onder de lokale oevolking te vinden 

omdat het werk zwaar is en het oovendien alleen maar gedaan kan worden door 

een bepaalde kaste, die in I-patan niet sterk vertegenwoordigd is. 

De grondstof is in overvloed aanwezig, ook inV-nagar. De produktie-omvang is 

moeilijk te schatten maa~ ik krijg de indruk dat men in de omgeving zelfvoor- -

zienend is. 

c. Countrydakpannen. (zie ook hoofdstuk 3) 

Er zijn een aantal pottenbakkers in elk dorp en dezen voorzien het hele dorp 

van dakpannen. Er wordt ook hier meestal op bestelling gewerkt. De klei wordt 

gehaald uit de naburige tanks. 

d. Overige.(zie eveneens hoofdstuk 3) 

Klei voor het maken van lemen muren en kleimortel is in voldoende mate beschik

baar in de omgeving. 

Palmyrabladeren worden nog vrij veel toegepast als dakbedekkingsmateriaal en 

worden in de naburige jungle op bestelling gekapt. 

Kalk werd vroeger veel toegepast voor mortels maar sedert de introduktie van 

cement is het kalkbranden volledig verdwenen, ondanks de redelijkevoorraden 

limekankar die hier en daar zichtbaar zijn. 

Andere bouwmaterialen zoals cement, bamooe, hout, golfplaten, staal en mangalore

dakpannen worden aangevoerd vanuit de stad. 

4. Grondstoffenonderzoek Vinobanagar. 

Aangezien men in de dorpen grotendeels zelfvoorzienend is m.b.t. de traditionele 

bouwmaterialen is het mogelijk, en ook nodig, om in V-nagar produktieunits 

op te zetten om te produceren voor eigen behoefte. 

Daartoe is het van belang een indruk te hebben van de beschikbare grondstoffen 

op basis waarvan produktieunits opgezet kunnen worden. 
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Een globale kaart van het gebied is gegeven in figuur II-5. 

De volgende grondstoffen komen voor de bou~~aterialenproduktie in aanmerking. 

a. Natuursteen. 

Dit is de meest in overvloed aanwezige grondstof. Het hele gebied is bedekt met 

rotsblokken en steenheuvels (graniet). Dit brengt wel met zich mee dat het 

beschUbare landbouwareaal relatief klein is. 

Het op grate schaal toepassen van deze natuursteen voor de huizenbouw ligt 

dus voor de hand. 

Ik heb echter al eerder opgemerkt dat het een bijzonder arbeidsintensief karwei 

isom grate hoeveelheden natuursteen met de hand te kappen. Ze zijn daarom 

relatief duur ook al is de grondstof gratis. Bovendien is de arbeid moeilijk 

te krijgen. 

Ik heb daarom voorgesteld om gekapte steen ~n beperkte hoeveelheden te gebruiken, 

nl. alleen voor funderingen. 

Ruwe steen is ook bruikbaar voor de bouw, en heeft het voordeel dat hij min of 

meer direkt beschikbaar is. Bouwen met ruwe steen is echter enorm tijdrovend 

(passen en meten) en geeft aanleiding tot enorme dikke muren om de benodigde 

stabiliteit te waarborgen. Ret mortelgebruik is exorbitant hoog. 

Ik stel daarom voor om ruwe steen slechts in beperkte mate te gebruiken, nl. 

alleen in gevallen waar ze los gestapeld kunnen worden zonder martel. Dit kan in 

allerlei ommuringen (voor akkers), afscheidingen (veeteelt) enz. 

Voor toekomstige werkgelegenheidsperspektieven is de beschikbaarheid van na

tuursteen een mogelijkheid om een zogenaamde 'stonecrusher' te gaan exploiteren 

(zie hoofdstuk 3). Het blijkt nl. dat de vraag naar deze produkten alsmaar 

grater wordt, De situering, slechts 35 km van de grate stad, is hiervoor zeer 

gunstig. Dit kan echter pas als er een minimum infradruktuur in het gebied is 

gerealiseerd, 

b. Klei 

Het gebied V-nagar lijkt op het eerste gezicht geen k2eivoorraden van enige 

betekenis te kunnen herbergen. Het ligt nl. vrij hoog t.o.v. de omgeving, is 

rotsachtig en ziet er droog uit. 

De stukken grand die eventueel ~n aanmerking zouden kunnen komen, moeten gere

serveerd blijven voor landbouw omdat die al beperkt zijn. 

Toch is er een terrein waar een redelijke voorraad klei zit, en dat toch ondanks 

de prioriteit voor de landbouw, gebruikt kan worden voor baksteenproduktie. 

Het bedoelde terrein is de 'Bassavanna Gutta'vallei (zie fig.II-5) met een op

pervlakte van ongeveer 14 acres. 

Deze vallei ligt ingesloten tussen twee steenheuvels en wordt aan de noordzijde 

begrensd door een doorgebroken dijk. De vallei is in vroeger dagen dan ook een 
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tank geweest, op de bodem waarvan zich een kleilaag gevormd heeft. 

Door de vallei slingeren zich een drietal droge beekbeddingen die in de regen

tijd water vervoeren en dat door de opening in de dijk onbenut wegvloeit. 

Er is nu het voorstel gedaan om ~en deel van de vallei als waterreservoir te 

gaan gebruiken, door enerzijds de dijk te repareren en anderzijds de vallei 

gedeeltelijk uit te diepen. 

Hiermee worden 3 dingen bereikt: 

1. De landbouwaktiviteiten zijn er op wat langere termijn bij gebaat 

(irrigatie wordt mogelijk). 

2.Er kan een tijdelijke baksteenindusttie gevestigd worden waardoor de 

vallei uitgediept wordt en het benodigde bouwmateriaal voor het dorp 

beschikbaar komt uit eigen grondstoffen. 

3. Er wordt direkt werkgelegenheid geschapen ~n niet-landbouwaktiviteiten 

waar grate behoefte aan bestaat (vooral in de droge tijd). 

De hoeveelheid af te graven klei heb ik als volgt geschat. 

In verschillende delen van de vallei heb ik gaten laten graven om de dikte 

van het kleipakket te bepalen. Hieruit bleek dat 2,5 van de 14 acres voor af

graving in aanmerking konden komen. Binnen deze 2,5 acre varieert de dikte 

van de kleilaag tussen de 250 en 75 em. Onder de kleilaag bevindt zich een 

grintachtige harde laag (murram) van gemiddeld 50 em dik. Daaronder beginnen 

de rotsen en stenen. 

DE geschatte voorraad klei blijkt ca~ 10.000 m3 , ofwel ca. 13500 ton te 

bedragen. Bij een gewicht van ca. 3 kg van een vormeling ligt er een produktie

kapaciteit van om en nabij de 4,5 miljoen stenen. Rekening houdend met ver

liezen en het leveren van geringe hoeveelheden klei t.b.v. de countrydakpannen

fabrikage reken ik met een totale produktiekapaciteit van 4 miljoen stenen. 

Uitgespreid over een periode van 5 jaren betekent dit dat er een produktie-

unit opgezet kan worden met een jaarproduktie van ca. 0,8 miljoen. 

Een tweede industrie die kan worden opgezet is die van het pottenbakken. 

In de dorpen leveren de pottenbakkers al voornamelijk countrydakpannen, en dat 

kan in V-nagar oak met het oog op de toekomstige vraag. De hoeveelheden 

benodigde klei zijn aanzienlijk geringer dan bij de baksteenproduktie, maar 

de klei moet wel van betere kwaliteit zijn. Gedeeltelijk kan een beroep gedaan 

worden op de voorraad in de vallei. Voor het overige moet er klei gehaald worden 

uit naburige tanks m.b.v. de ossekar, hetgeen al traditie is voor de potten

bakkers. 

c. Kalksteen. 

In figuur II-5 is te zien dat er een groat gebied is, gedeeltelijk oak in de 
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vallei, waar kalksteen (kankar) voorkomt. In vroeger tijden werd dit materiaal 

gebrand en gebruikt als basis voor kalkmortel in de bouw. We ontdekten in het 

gebied de overwoekerde resten van een vervallen kalkoven. 

Aangezien cement in I-patan nauwelijks meer te krijgen is t.g.v. de schaarste, 

en import vanuit Hyderabad verboden is (distributiequota per regie) werd het 

plan opgevat om een kalkoven te gaan bouwen en het materiaal te gaan gebruiken 

als grondstof voor mortel in de bouw. 

De kalkmortel wordt traditioneel bereid door een mengsel van kalk, water en 

zand in een cirkelvormige sleuf te malen d.m.v. een soort molensteen die door 

dierkracht in de sleuf wordt rondgetrokken (zie fig. 11.8), volgens het prin

cipe van de traditionele manege. 

Figuur II-8 Traditionele manege voor de bereiding van kalkmortel. 

Het mengsel moet hierna erucele weken vochtig worden opgeslagen voordat het 

gebruikt kan worden als gewone metselspecie. Voor laagbouwhuizen zonder bij

zondere sterkte-eisen is dit materiaal uitstekend bruikbaar. 

Wat ook nog van belang is voor alle industrien, maar meer nog voor de land

bouw en de gewone levensmogelijkheden is de beschikbaarheid van water. 

Oppervlaktewater is nergens aanwezig in V-nagar. Alleen in de regentijd zijn 

enkele beekbeddingen gevuld met water. Grondwater is aanwezig op 5-7m diepte, 

maar de hoeveelheid is onbekend. In de droge tijd duurde het eens 36 uur voor

dat een put weer zijn oude nivo had na het leegpompen. 

Het is noodzakelijk omin de nabije toekomst diepere waterlagen aan te boren 

en te gaan werken met watertanks. Ook moet beken worden of het mogelijk is 

natuurlijke reservoirs aan te leggen in laaggelegen plekken tussen de heuvels 

(zeals in de vallei). 

Een laatste belangrijke vraag is de energiekwestie. Zeals op de kaart (fig.II-4) 

te zien is, is een elektriciteitsaansluiting voor V-nagar geen onmogelijkheid. 

De hoogspanningsleiding loopt er vlak langs. Het zal toch wel wat voeten in de 
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aarde hebben voordat een aftakking naar V-nagar gerealiseerd zal zijn. Zelfs 

de buitenwijken van I-patan hebben geen stroom. 

Voorlopig zal daarom gerekend moeten worden buiten elektriciteit. 

Het gebruik van dieselolie voor motorpompen en aggregaten is ook al een 

hachelijke zaak i.v.m. de energiekrisis die India zwaar treft. In 1979 was 

dieselolie vaak getantsoeneerd en slechts mondjesmaat (soms tegen woekerprijzen) 

beschikbaar. In deze situatie wordt voorlopig alleen nog maar met verslech

tering gerekend. 

Voor verbrandingsdoeleinden is lokaal alleen rijstkaf en hout beschikbaar. 

Steenkool kan worden aangevoerd vanuit de stad. 

Toepassingsmogelijkheden voor natuurlijke energiebronnen liggen er op het 

gebied van wind (het waait het hele jaar matig), zonne-energie ( in overvloed, 

maar moeilijk winba·ar) en dierlijk afval (bio-gasinstallaties). 

5. Praktische uitvoering van de voorgestelde produktieunits. 

Zander hier al te diep op in te gaan zal ik in het kort vertellen welke stappen 

werden genomen gedurende mijn bemoeienis met V-nagar. 

De VRO had al de beschikking over 3 stukken land in V-nagar om van daaruit 

de ontwikkelingsaktiviteiten te oridersteunen en stimuleren. Dit waren (fig. II-5) 

A-site, B-site en C-site. Daar is naderhand de Bassavanna Gutta vallei bij

gekomen, omdat bier het centrum zou komen voor de industriele aktiviteit'en. 

Toen ik in V-nagar kwam waren 6 gestationeerde VRO mensen, samen met arbeiders 

uit de omgeving al bezig met ontginning t.E.v. landbouw, het pla\en van bomen, 

het graven van putten, het aanleggen van paden en het bouwen van onderkomens. 

Omdat vrij snel met de baksteenindustrie begonnen zou moeten worden om het droge 

seizoen van 1979 nog te kunnen benutten werd besloten direkt een tijdelijke 

weg aan te leggen naar de vallei. Daarna zou begonnen kunnen worden met een 

definitieve weg, die gerealiseerd zou kunnen worden in het kader van bet 'Food 

for Work' programma van de regering. 

Achteraf is gebleken dat we zo snel niet hadden hoeven te beginnen omdat de start 

van de bouw van het dorp sterke vertraging opliep door allerlei oorzaken. 

a. Baksteenproduktie. 

Begonnen werd met een traditionele unit (zie hoofdstuk 4); slopmoulding, buiten 

drogen, rijstkafclamp. 

De gemiddelde dagproduktie lag rond de 4000 stenen, met een gemiddelde werk

gelegenheid van 20 mensen per dag. Bij 200 produktiedagen per jaar zouden er 

dus 0,8 miljoen stenen gemaakt kunnen worden, de gewenste produktiekapaciteit. 

Na enige tijd werd overgestapt op kolengestookte clamps en werden experimenten 
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uitgevoerd met vormen en drogen op steenplaten, drogen onder palmyrabladeren, 

enmet het vormbakprocede (zie hoofdstuk 4). In de maand april werden er ca. 

1000 vormbakstenen per dag gemaakt ( na een trainingsperiode_ van enkele mensen). 

Er werden in dit beginseizoen slechts 100 produktiedagen gemaakt met een totale 

eindproduktie van 0,4 miljoen stenen ( er werd pas half januari begonnen). 

Omdat de bouw van het dorp vertraagd was werd overwogen om de meeste stenen te 

verkopen en volgend seizoen pas met de produktie voor eigen behoefte te beginnen. 

Hierdoor kwamen we in de problemen, omdat de lokale markt nauwelijks baksteen 

kon opnemen. In Hyderabad konden de stenen pas verkocht worden in de loop van 

het regenseizoen, als de prijzen stijgen hoven het nivo van de af-fabrieksprijs 

plus transportkosten. 

b. Dakpannenproduktie. 

Er werd begonnen in B-site met een pottenbakkerswerkplaats waar in eerste in

stantie 2 pottenbakkers met 2 helpers aktief waren. Er werd gewerkt met het tra

ditionele wiel en traditionele ovens. De gemiddelde (Weekproduktie was laag; 

ongeveer 1000 pannen. Daarnaast werden gebruiksvoorwerpen gemaakt. 

De dakpannenproduktie werd niet verder gestimuleerd omdat het bouwen van het 

dorp enige tijd uitgesteld was en de vooruitzichten niet erg helder waren. 

De dakpannen werden overigens wel volledig in V-nagar zelf gebruikt voor de 

gehouwde onderkomens. 

Er werden onderhandelingen gestart met de Khadi and Village Industries Commission 

(KVIC) in Hyderabad over training van de pottenbakkers en aanschaf van-en sub

sidie voor betere hulpmiddelen (zoals pottenbakkerswielen met kogellagers). 

c. Kalkproduktie. 

Begonnen werd met een traditionele eenvoudige kalkoven van kleine kapaciteit. 

In totaal werden 3 ovenladingen kalk geproduceerd, ongeveer 6 ton. Ook werd 

begonnen met een maalinstallatie voor het produceren vanmortel, waarmee reeds 

enkele gebouwen werden gepleis terd. ('i:t. +'j · E-.V 
Met de KVIC werd overlegd over het opzetten van een verbeterd type kalkoven en 

over trainingsmogelijkheden voor lokale kalkbranders. 

d. Windmolen. 

Op basis van een windmolenkoncept van de Th-Twenthe (WOT) werd een stalen 

windmolen vervaardigd door een dorpswerkplaats in I-patan. Deze molen werkte 

bevredigend, maar metingen m.b.t. opbrengst konden wegens tijdgebrek helaas 

niet meer plaatsvinden. 
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De eerste investeringen voor deze projekten werden door de VRO voorgeschoten. 

Ondertussen werden onderhandelingen gevoerd met de Union Bank of India, de 

KVIC en het District Industries Centre (DIC) over financiering en technische 

ondersteuning in komende jaren. 

Deze onderhandelingen waren bij m~Jn vertrek in juli 1 79 in een vergevorderd sta

dium, Met name de KVIC zal een belangrijk.e oijdrage kunnen gaan leveren aan 

financiering (ook subsidieringl, innovatie en training. 
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.A.Materials, Techniques, Systems, Processes and Equipment. Developed at the 
Central Building Research Institute, Roorkee (U.P.) Available for Commercial 

Exploitation & Field Application 1) 

l 

I 
t 
l 
t 
l 

The Institute has successfully carried out several research and consultancy projects. Some of the materials, 
techniques and systems developed over the years and which are available for commercial exploitation and 
field applications are given below : 

1. New Building Materials 

I. Manufacture of Clay Flooring and Roofing Tiles (Mangalore Pattern). 

2. * New Formulation of Cement Paint. 

3. • Fibrous Gypsum Plast('r Boards. 

4.* Making Wood Wool Board~ at Small Scale. 

5. Bloated Clay Aggregates. 

6.* Silicate Based Water-Proofing Formulation. 

1. Large Size Clay Products with Improved Strength. 

8. • Light Weight Clay Bricks and Tiles for Insulation and Multistoreyed Construction. 

9. * An Improved Formulation of Potassium Silicate Based Chemical Resistant Cement. 

I 0. • Partial Calcination of Dolomite for Use in Magnesium Oxychloride Composition. 

ll. • CNSl Based Sealant for Joints and Craks in Buildings 

12. • Expansion Joint Filler from Cashew-nut Shell Liquid and Coconut Pitb. 

13. • Cement Coconut Pith Concrete for Thermal Insulation. 

14. * Sintcred Fly ash Aggregate. 

15.* Lightweight Concn:tc from Lime and Flyash. 

16. Water and Weather-proof Resin Composition based on Cashewnut Shell Liquid. 

17. Fire Resistant Butldmg Boards. 

18. Corrugated· Roofing Sheet from Coir Waste/Wood Wool. 

19. Activated Lime Ponolana Mixture. 

11. Building Materials from Industrial and Agricultural Wastes 

20. Ruilding Lime fr<'m Sugar Press Mud. 

1)overgenomen uit: 
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materials 
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21. Use of Waste Lime Sludge in Making Masonry Cement. 

22. Cementitious Binder from Waste Lime and Rice Husk. 

23. Po:zzolana Cement from Rice Husk and Clay. 

2 t. Hydraulic Lime from Quarry Rejects. 

25. Hydraulic Binder from Carbide Lime; 

26. Hydraulic Binder from Lime Kiln Rejects. 

ill Bricks/Tiles 

27.* CBRI High Draught Continuous Kiln for burning Building Bricks. 

28. Improved Bricks from Black Cotton Soils. 

29, Improved Bricks from Saline (Kaliar) Soils. 

30, Clay·Fiyasb Building Brick<!. 

31. Building Bricks from Alumin<J Red Mud. 

32. Sand Lime Bricks. 

33. Avoiding Warping and Cra<:kiog ofTiJes made from Plastic Clays. 

34. Acid and Alkali Resistan' Tiles. 

IV Foundations 

35. • Under· reamed Piles for Foundations. 

36. • Bored Compaction Piles 

37.* Diaphragam Walling. 

38. Str~ngthening of Soil by Rope Drains for accelerating Settlements in Soft Ground. 

V Walls 

39. Single Thickness Load Bearing Brick Walls. 

40. Stone Block Ma11onry ror Walls. 

41. Thin Cavity Walls. 

42. Grouted Reinforced Brick Masonry. 

43. Lime-b:1sed Building Blocks. 

14 



III-3 'i 
f 

VI Doors and Windows 

44. Precast R.C.C. Frames for Doors and Windows. 

45. • Magnesium Oxychloride Cement and Saw Dust Door/Window Frames. 

46. Precast R.C.C. Thin Lintels. 

VII Roofing/flooring 

47. Precast Concrete Cellular Units for Floors/Roofs. 

48. Precast Concrete Doubly-curved Tiles for Roofs. 

49. Precast Channel Units Flooring/Roofing. 

)0. Precast Concrete Cored Units Flooring/Rovfir,g. 

51. Waffle Units Flooring/Roofing. 

52. Prefabricated Floor/Roof using Structural Clay Units. 

53. Mechanized Casting of Cored Units and Channel Units. 

54. Precast R.C. Planks and Joists for Flooring/Roofing. 

55. Prefab Brick Panels and R.C. Joists for Roofing/Flooring. 

56. Brick Arch Slab with Gypsum Mortar Eliminating Shuttering. 

57. Precast Brick Arches and R.C. Joists for Flooring/Roofing. 

58. Precast 'L' Pan for Sloping Roofs. 

VIII Finishing in Buildings 

59.* Rapid Setting Lime Plaster. 

60.* Plastics Mawnry Paint. 

61* General Purpose and Heavy Duty Flooring Tiles from Magnesium Oxychloride Cement. 

IX Public Health Engineering 

63. Single Slack Syq~:m of Plumbing. 

64.* Dual Flushing Cistern. 

65. • Automatic Fl,1shing Cistern, 

15 
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66. Modified One Pipe Sy5tem. 

67. Single Stack System with Aerator and Deaerator for High Rise Buildings. 

X New/Improved Building Techniques/Processes 

68. Cooling of Buildings by Roof Spray. 

69. Process for Improvement of Strength of Asbestos Cement Products from Asbestos Fibres and 

Normal Portland Cement. 

10. Thermal Insulation ofCurved and Intricate Surfaces by Spraying Polyqyrene Beads. 

71. Laying Foamed Concrete on Curved and Sloping Surfaces. 

72. A Kiln for Burning of Lime Stone. 

73. Vermiculite Plaster for Thermal lnsulalion of Shell Roofs and Intric.ltc Surfaces. 

XI New Systems 

74. Skeleton System in Concrete/Brick/Timber for Low Cost Housing. 

75. Prefabricated Brick Panel System. 

76. Holopan System. 

77. Prefabricated Timber Hut with Collap~ible Trusses. 

78. Pr¢fabricated Steel Hut with Lattice Trusses. 

79. Sarvatogriha using no Cement and no Steel. 

XII Preventive Measures for Buildings 

80. Damp-proofing of Existing Walls by Latex Siliconate. 

81. Surface Waterproofing of Mud Walls. 

82. Non-erodable Mud Plaster. 

· 83. Insertion of Damp-proof Course in Existing Walls . 

. 84. Termite Control Mea!ures in Building Construction. 

85. Fire-retardant Paint 

86. Latex Cement Coating for Protection of Reinforcement in Cellular Ccr.crete. 

87t New Corrosion Inhibiting Pigment and Paint containing it. 

16 
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II Physical Planning, Architectural Design and Building Efficiency 

:8. Orientation of Buildings. 

Window Design for Day·!ighting and Ventilation in Buildings. 

0. Selection of Optimum Size and Location of Ceiling Fans. 

'l. Design of E.xternal Shading Devices. 

2. Computation of Air-conditioning Cooling Loads for Indian Cities. 

3. Assessment of Indoor Thermal Environment. 

4. Thermal Performance of Different Types of Building Components. 

5 Design for Supplementary Lighting in Buildings. 

6. Aeoustical Design of Buildings 

7. Design of Partial Partitions. 

8. Anthropometries for Space Planning in Buildings. 

9; Density Standards for Physical Planning. 

0. Parameters for the Selection of Growth Centres. 

I. Infrastructure and Its Cost Implications. 

2. Guidelines for Rural Health Building Design. 

13, Guidelines for Primary and Secondary School Building Design. 

4. Guidelines for Hostel Building Design. 

V M ::-nagement, Productivity and Cost Planning 

5. Improvei Method of Brick/Block Laying. 

6. 

18. 

'). 

o. 

Improved Method of Plastering. 

Improvised Formwork for Slabs, Beams and Columns. 

Integrated Mana~ement System for Building Projects. 

Production Planning for Prefabricated Building Components for WallingjF!ooring/Roo1iog. 

Labour Output Constants in Building Industry for Northern Zone4 

I. Material Constants in Building Works. 

2. Planning Concreting Operations. 

17 
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113 Manpower and Material Requirements in Buildings. 

114. Judicious Selection of Specifications for Economy in Buildings. 

115. Pcrrormance of Different Types of Building Contracts. 

XV Mechanical Equipment/Instruments 

116. Method of Electroplating Heat Flow Meter. 

117. Brick Making Machine. 

II 8. Tamping Machine for Lime Concrete Terracing. 

119. Unit Prame Scaffolding. 

120. Non-Destructive Testing of Cement and Concrete (Ultrasonic Equipment for Testing Cement 

Concrete). 

121 • Manual Scaffold Hoist, 

122. • Powered Scaffold Hoist. 

123. • Powered Tro~el. 

124. • Under reamed Equipment. 

125. • Solar Water Heater. 

126.* Coconut Husk Chipping Machine. 

127.* Asbesto. Sprayer. 

128 • · Lime Hydrator. 

129. * Gypl>um Calcining Kettle. 

130. • Automatic Cut tiog Table. 

131.* Auger Boring Guide 

132.* Water Satcher for Concrete Mixers . 

. 133. Sand Sampler. 

134. Small Soil Prcssu'e Ce1l. 

18 



135.* 

136. 

137. 

138. 

139. 

140. 

141. 

Heat Flow Transducer. 

New Soil Sampler. 

Volume Cb:1.nge Measuring Apparatus. 

Electroni~ Over Voltage Protection Device 

Auto Switching ULit. 

rn-7 

F!uidised Bed Furnace for Exfoltation of Vermiculite. 

Solar Timber Seasonin Kilng. 

*The Star marked proce::.ses have already been licensed for commercial exploitation bY the industry. 

19 
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Precast Stone Masonry Block Walling 

1. 12 Nos. L. I. G. Houses at Jaipur by Rajasthan Housing Board (1973-74) 

2. School Buildings in Hill Districts of U. P. (1974-76) 

3. 12 Houses at Dehradun by U.P. Housing Board (1977-78)) 

4. 28 Houses at Madangir by D. D.A; (1976) 

5. 200 Houses by A.P.H.B. and Zila Parishad Karimnagar (1977-78) 

6. 100 Houses by H.P.H.B., at Simla (1975-78) 

7. 150 H"'uses at Indore by M.P.H.B. (1977 78) 

8. 150 Houses at Bhopal by M.P.H.B. (1917-78) 

9. Part of Community Centre Building at Rishikesh by IDPL (1977) 

10. S::hool Buildings in, Manipur by Manipur Government (1978) 

II. 50 Double-Storeyed houses at Kota by Atomic Power Project (1976) 

12. 45 E.W.S., L.I.G. and H.I.G. Houses at Dharamsala by H.P. Housing Board (1976-78) 

13. 74 E.W.S., L.I.G. and M.I.G. houses at Hamirpur by H.P. Housing Board (1976-78) 

x. 14. An office building in Orthopadic Hospital Campus, Hyderabad by A.P.P.W.D. (1977) 

"'15. Two buildings in Errum Manzi! Campus in Hyderabad (1978) 

,. 16. 200 Houses at Zeedimetla in Hyderabad (1978) 

x 17. 125 Buildings at Kushaiguda in Hyderabad (1977-78) 

x 18. Three Storeyed building at Chandulal Buradan in Hyderabad (1977-78) 

l< 19. 10,000 Rebabititation Tenements by A.P. Roads and Bldgs. Dllptt. 
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C. BUILDING AND HOUSING TECHNIQUES DEVELOPED BY .STRUCTURAL 

ENGINEERING RESEARCH CENTRE 1) 

Z. George* 

Abstract 

The Structural Engineering Research Centre (SERC) attempts to improve the efficiency of structures in 
hou~iog and building constructions. Here the emphasis is ou the optimum use of materials. and shape 
to carry stresses and strains. The Centre also promotes the usc of latest methods of design of 11tructurca 

and establishes techniques for uic of alternate materiah to carry these stres,es and strains. No doubt. 
structure itself- the members which carry loads - may form only 40 to 50% of the cost of total build1ng 
projects. Hence the impact of savings in materials and cost may not be s1gnificant when one compares 
individual small projects. On repeat structures and on national scale the advantages accruing out uf 
these applications will be substantial. Tbe decision makers and d:p 1rtmcnts w11l have to appreciate 
this point. Another bottleneck in the transfer of tccllnology is tile a~Jsem:e of suitable mechanisms by 

which the new technology can be transferred on &i:teable proje.;t to demonstrate the measurable 
advantages. New technology always calls for new t.cch.aologic"J and mJ.nagenal inputs. Agencies are 

seldom willing to or prepared to provide these inputs for tbe sake of technology development whicb 
alone will come to the help or future builders. 

Some of the contributions made by SERC in the field of building technology are discussed: 

Waffle Shells 

Made of preca<~t funicular shells and assembled in grid form. this technique saves steel, compared to 
conventional R.C.C, slabs. Over 150,0()0 m2 of area has been covered using tb.is technique. An 
Indian Standard Code 6332-1971 covers the practice. Examples of application can be seca in and 

around Hyderabad. 

Hyperboloids 

Precast prestressed shells are suitable for covering large span industrial buildings; uvings in steel and 
cost remit. Ba-;ed on the know-how from tho Centre. some factory buildings have been put up at 

Madras and Bangalore. 

High Strength Deformed Bars 

Tne Centre has developed a <teformed bar to the requirement of I.S. 1786 and this is in production aod 
u~e since 1969. Over Rs. 70() million worth of steel bas been made by the Tata Iron and Steel Comp. 
any who were the collaborators of SERC for this development. V.lluable foreign exchange is saved 
io royalties for know-how. The current rate of production is 120,000 tf'year. 

*Assistant Director, Structural Engineering Research (Regional) Centre. Madras. 

1) Overgenomen uit: Seminarmap, Recent developments in building materials 
and techniques, 22-24 juni '79 (M ·j) 
Hyderabad (AP) India 
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On-site Prefabrication. . · .. ~- . 
. '' 

On-site prefabrication is a nearer answ~r to our housing proble01s of ,_the future. The technology 
devdopment for this and its trial on a pilot scale for 150 flats at Madras for Tamil Nadu Hou~ing 

Board has been completed. Though no savings in cosfare ·achieved, time savings will.result. Completion 
ot a structure of 4 storeyed building io 45 days was achieved. This IS comparable to a minimum of 
100 days on the most efficient in-situ construction. 

Structural Clay Products 

Extr_uded structural clay products in different configur.stions have been developed as components in 
concrete structures. Battens, slab strips, filler blocks, etc. arc covered by the process. The existing 
facilities a.t mechanised brick plants could better be utilised for production of such- blocks and promot

ing them as replacement to a more valuable and scarce material ~s cement concrete, rather than for 
making solid bricks. 

lato Blocks 

Making of building blocks out of lateritic soil found in most parts of West Coast of India and somt: 
parts of East Coast, is another process perfected at SERC. These blocks -soil lime mix p,essed under 
heavy pressure and steam-cured, give 100-120 kg/cm3 strength. 

Brick Shells 

Based on the concept of funicular shape, large span roofs for housing and for industrial sheds can be 
built using brick as the material in place of concrete. This is possible as the stresses are very low. 
Moveable formwork developed for this purpose enhances the efficiency of the system. 

yse of Flyash 

Use of fiyash as partial replacement to cement in structural concrete as also io prestressed concrete 
components have been established. Prototype structures have aJr~ been built. 

Ferro-cement Containers 

Grain storage bin~ and water tanks made of ferrocem:nt is another area of development in which the 
!echniqu-: perfected at SERC is widely adopted. Several bins and water tanks are in use in different 
parts of the country. 

Precast Products 

Apart from processes listed, prestressed concrete products like poles and railway sleepers have been 
developed. Some production units are also set up based on the SERC know-how. Fibre reinforc~d. 
concrete manhole covers is another process know-how ready for use. 

Processes jn Development 

Plate floors, splices for large reinforcing bars, quick release props for slabs, precast purlins and movable 
form systems etc., are other developments in progress at this Centre. ' ~ 

A 
.t ... · 
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D. CEM-CE~ 
• 

1. Made under quality control by calcination of limestone 
and other pozzolonic materials. 

2. An ideal cement su.bsti tute for all the mafl()na.ry 
requirements of plaster, mortar and concrete. 
~tisfies all tb.e requirements as per Is:4098-1967 
{LP-40) grade whereby qualifie a for maeonary mrtar 
and Plaster of uade 30 Kg to 50 Kg cmZ and for 
foundation concrete. 

3· Possesses much himer finene~s, with a bulk denE~ity 
of about 750 Kg/M' 

4. Does not require any s;rinding, SUpplied. 1:3 cu .. ft. 
in secondhand cement bags, in "k&Sx to~'· forn:. 

5. Higher sand carryine C:iPaCi ty. Can ear:dly take five 
parte~ of ~and by weight. 

6. Better workability due to improved plasticity. 

7. Ideal rapid settin~ qualities. Initial sets are 
achieved within 1 to 2 hour!!! and final set P before 
24 hours. 

8. Development of st~ngth is rapid. Fairly high 
stregnth (40 Kgjom2 in 1:3 mix) can be obtained in 
28 days. 

9. Bette:r bonding due to higher Hater retention. 

1 o. Can be supplied regularly at an economical rate of 
Rs.12/- per ba~. 

• •• 
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GOVERNMENT OF ANDHRA PRADESH 

ANDHRA PRADESH ~NGINEERING RESEARCH LABORATORIES 
HIM.AYATSlGAB., HYDERAEAD-30, A.P. 

ENGINEEffi.lJG MATERIALS LABORATORY. 

Sub;- Testing of lime - -~ Lab.Ref.No.E/III/2631/R/76-77 
Regarding. 

TEsT REPORT ·Materials: Lime 

Ref:- Lr.Iio.IL/H/1 076/76 
dated 30-4-1976. 0 F 

~-CD 

Source/Work€!: M/ r:~ Indu~trial 
Lime, 4..;.1-411; Abid Road, 
Hyderabad-500001. 

(Lil-m POZZOLANA MIXTURE) 

Particulars of· test ·I 
. 2 I 

1. FJ::'ee moisture ,percent. 

2. Finene_ss percent, re
tained on 150 micron -
I. s. Sieve. 

3. Setting time (by vi cat 
apparatus) 

a) Initial. 

__ R_eeu~ts --~-RequiremPnto aA per 
SamplJ Sample I. s. 4098-1 967. 
No.1 ~No.2·0 

3 0 4 L 5 
Type LP40 Type Type 

If. ,o ;,.E,_:z 
Nil Nil 5 max. 5 rtz;.}:: • 5 max. 

3.75 :;.6 10 max • 10 . :--.. :-:· ' 

2 hours One hour 2 hours 2 hour~ 2 hours 
5 minutes. minimum minimum minimum 

b) Final.. 3 hours 2 hours 24bours 36hour~ 48hours 
45 minutes 10 ~maximum maXimum maximum 

4. Com pre ~si v e st r.ength in 
kgs/ em" (Average com,pr
e~si ve strength of 3 
mortar cubes of size 
of 50 mm composed of one 
part of lime pozzolana 
mixture and 3 >)arts• 
~f standard sand by vol.) 

a) 7 days. 

b) 28 day S• 

21.25 

46.40 

17.90 20 min. 10 min. 3 min. 

42.66 40 min. 20 min. 7 min. 

.,.,.....,-~~----------------· -------------·----- ·-
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1 I 

5. Water retention - flow 
after ~ction of mortar 
composed of one part of 
lime pozzolana mixture 
and :3 part a of standard 
sand by volum~-percent 
of original flow •. 

~ 2 : 

;2.80 

Type Type Type 
LP 40 LP 20 LP 7 

55.00 70 70 70 
mini 1lllii1 mini mum min 1-

mum. 

NOTE: · Type L:P 40 :- For masonry :;.;ortars and plasters of grade ;o 
to 50 Kge:!/cm.:: and for foundation concrete. -

Type L:F 20 :- For msonry mortars and plasters of grade 15 
to 30 kgs/ cm2 and for foundation <D nc'!"ete. 

Type LP 7 

Sd/-
29-6-76 

:- For mason~y mortars and plastPrs of grade 7 
to 10 kg/c~2. . 

sd/-
29-6-76 

. for Director, 
ErGL~EERilfG R'RS'RARCH LABORATORI:;s .. 

M/- . 
29/6 
ARC III •. 
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BIJL.4.GE IT BAKSTEENPRO:DliXTIE ALGErfEEN 

1~ Inleiding 

Baksteen wordt zoals alle andere keramische produkten gevormd uit min 

of meer plastisch gemaakte klei. Ret gevormde produkt wordt gedroogd 

waarbij het al enige sterkte verkrijgt. Dan volgt het bakken bij hoge 

temperatuur (950-1100 °c). Tijdens dit proces wordt de klei gesinterd 

d.w.z. dat de klei onder invloed van chemisohe en fysisohe reakties tot 

een vaste poreuze massa samensmelt. 

De benodigde grondstoffen voor het proces zijn prima.ir: klei, 'Nater en 

brandstof. 

Ret fabrikageproces van baksteen bestaat uit een aantal deelprocessen. 

Elk van deze deelprocessen kan op diverse man~en plaatsvinden, waarbij 

in eerste instantie de eigenschappen van de klei, de aard van de beschik

bare brandstof, het gewenste eindprodukt, de beschikbare arbeid, kapitaa~ 

en energie een grote rol spelen. 

2. Klei 

In deze paragraaf worden op schematische wijze de meest belangrijke 

eigenschappen van klei in het kort behandeld. 

2.1 Herkomst van klei 

In schema 1 wordt het ontstaan van klei weergegeven. 

Klei vindt zijn grootste toepassing als grondstof in de keramische 

industria. Deze wordt ingedeeld in twee ta~~en: 

a. De grof keramische industria; toepassing van lokaal aanwezige en 

geschikte kleisoorten, overwegend voor de produktie van bouwmateriaal 

zeals baksteen, dakpannen, draineerbuizen en grof huishoudelijk aardewerk. 

b. De fijn keramische industria; toepassing van kaolien(klei), voor de 

produktie van fijn huishoudelijk aardewerk, sanitair en porcelain. 

De ~~ee karakteristieke eigenschappen die klei bij uitstek geschikt maken 

als grondstof voor de keramische industria zijn: 

1:. De plastische eigenschappen; iedere kleisoort heeft bij verschillend 

vochtgehalte een plastisch gebied waarbinnen het mogelijk is om de plasti

sche kl~i een blijvende vormverandering te geven. 

b. De sintereigenschappen; door een thermische behandeling bij hoge tern-
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peratuur gaan bepaalde vaste kleideeltjes over in vloeibare vorm 

(sintering). Ret temperatuurgebied waarbij deze sintering optreedt ligt 

afhankelijk van de kleisoort tussen de 800 en 1200 ° C. Na afkoeling is _, 

een samengeklitte steenachtige massa gevormd, welke een grotere mecha

nische sterkte bezi t naarma te de s intering vollediger is doorgezet. 

2.2 Algemene eigenschappen van klei 

a. Chemische eigenschappen. 

De 3 belangrijkste zuivere kl~imineralen zijn: 

- Kaoliniet A12(si
2
o5)(0R) 2 

Montmorilloniet (A1Mg)(si
2
o

5
)(0H)

2 

Illiet (Al K Mg )(Si
2
0_)(0R)

2 X y Z ) 

Deze staan in volgorde van zuiverheid d.w.z. dat we in de zuiverste 

vorm van klei kaoliniet aantreffen. 

Onder een mikroskoop kan men waarnemen dat kleideeltjes plaatvormig zijn. 

Op het oppervlak en tussen de plaatjes kan zich water hechten. Ret totale 

oppervlak van de deeltjes is bepalend voor de hGeveelheid water welke de 

klei kan bevatten. Hoe kleiner de deeltjes, des te groter is hat totale 

oppervlak per gewichtseenheid klei (zie schema 2). We noemen dit totale 

oppervlak het Specifiek Oppervlak van de klei, hetgeen wordt uitgedrukt 

in vierkante meter per gram klei. Ret specifiek oppervlak voor de belang

rijkste kleimineralen is: 

Kaoliniet 

Illiet 

Montmorilloniet 

10-60 

60-200 

200-800 

b. Plastische eigenschapnen. 

m2fgr. 

ro2fgr. 

m2fgr. 

Klei is in vochtige toestand min of meer plastisch en dus vervormbaar; 

de vervormbaarheid varieert met het vochtgehalte. Het speoifiek oppervlak 

van een kleisoort is bepalend voor het vochtgehalte bij een bepaalde plas

ticiteit. Hoe groter het s.o. des te meer water er kan worden opgenomen 

bij een bepaalde plasticiteit. Klei met een hoog S.C. wordt een vette 

klei genoemd (beva t veel deel tjes < 2 p); klei met een laag S. 0. is een 

magere klei {weinig deeltjes < 2 ..,u). 

De hoeveelheid water die men aan een klei moet toevoegen voor het ver

krijgen van een bepaalde plasticiteit is vooral van belang voor het droog

proces. De droogtijd voor vette kleisoorten is aanzienlijk langer dan 

de droogtijd voor magere kleisoorten omdat het vochtgehalte t.b.v. de 
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vormgeving veal hoger is (zie ook schema 3). 
c. Droogeigenschappen. 

Om het water uit de klei te verwijderen moeten de gevormde produkten 

drogen. Tijdens het drogen ontsnapt het water dat zich tussen de klei

plaatjes bevindt. Hierdoor trekken de kleiplaatjes naar elkaar toe 

waardoor er krimp optreedt (zie schema 4). De grootte van de droogkrimp 

is afha~~elijk van de hoeveelheid water in de klei (vochtgeha~te), en deze 

bij een bepaalde vervormbaarheid (plasticiteit) weer afhankelijk van 

het specifiek oppervlak, samenhangend met de mineralogische en granu

laire samenstelling. 

De droogkrimp kan varieren van 5-15%· In het algemeen geldt dat hoe 

meer vocht aan de klei is toegevoegd om de gewenste Rlasticiteit te ver

krijgen, des te groter de droogkrimp zal zijn. 

Voor baksteenfabrikage bedraagt dedroogkrimp bij voorkeur 8+ 2%· 

Het droogproces vindt plaats in 3 fasen (zie schema 4). 
Gedroogde klei kan weer vocht opnemen. Het is dus van belang niet verder 

te drogen dan overeenkomt met een evenwichtsvochtgehalte dat een vorme

ling aanneemt in een omgeving met de hoogste relatieve vochtigheid ge

durende de dag en nacht cyclus. 

d. Bakeigenschappen. 

Tijdens het bakproces krijgt de steen zijn uiteindelijke afmetingen, kleur 

duurzaamheid, sterkte en andere fysische eigenschappen. In schema 5 is 

te zien welke reakties en verschijnselen voorkomen als funktie van de 

temperatuur. 

Een karakteristieke eigenschap van klei is dat er tijdens het bakproces 

deeltjes smelten (sinteren) waardoor een steenachtige massa ontstaat. 

Naarmate de temperatuur hoger, en de aanhoudtijd op sintertemperatuur 

langer is zal er meer smeltvloeistof gevormd worden. Als gevolg hiervan 

wordt de massa diohter en treedt er bakkrimp op. De mechanische sterkte 

neemt toe naarmate de dichtheid toeneemt. 

Een belangrijke indikatie voor het vaststellen van de mate van sintering 

(temperatuur en tijd) geeft het krimpgedrag van de klei. De relatie 

tussen de baktemperatuur en de bakkrimp wordt gege~ door de zogenaamde 

Dilatometerkurve. In grafiek 1 behorende bij schema 5 is een voorbeeld 

gegeven van een dilatometerkurve. 

Bij iedere kleisoort behoort een eigen dilatometerkurve, maar ze hebben 

alle gemeen dat bij 1000°C ~ 100°C een sterke bakkrimp optreedt. Dit 

tengevolge van het optredende sinterproces. In het algemeen kan men stellen 

dat als 1% bakkrimp is opgetreden voldoende sintering heeft plaatsgevonden 
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om de gewenste steerticNaliteit te verkrijgen. De gewenste mate van sin

taring kan worden bereikt door de juiste kombinatie van aanhoudtijd en 

afstooktemperatuur. De relatie tussen sintertemperatuur en aanhoudtijd 

wordt gegeven door het sinterdiagram (grafiek 2 van schema 5). 
Wanneer de afstooktemperataur niet goed be~eerst wordt, is de kans groot 

dat te zachte of te harde, of mogelijk zelfs gesmolten stenen ontstaan. 

e. Eigenschappen van gebakken klei. 

De belangrijkste eigenschappen van gebakken klei zijn: 

-Grote mechanische sterkte; dit is afhankelijk van de mate van sinte

ring en van voorafgaande bewerkingen. 

- Goede hygrische eigenschappen; baksteen moet een voldoende waterop

namekapaciteit hebben i.v.m. het binnenmilieu, maar mag ook niet te 

poreus zijn. 

- Goede bestendigheid tegen verwering; baksteen heeft een goede chemischB 

bestendigheid. Bovendien is baksteen volumevast; door inwerking van vocht 

en onder invloed van temperatuurstijging treedt praktisch geen uitzetting 

op (de helft van beton). 

- Overige eigenschappen; baksteen geeft een goede thermische- en geluids

isolatie, is bovendien vuurbestendig, rot niet en stinkt niet. 

3. Het technisch proces van de baksteenfabrikage 

In schema 6 is het algemeen technisch proces van de baksteenfabrikage 

weergegeven. Schema 7 toont de praktijk hiervan voor een modern bedrijf. 

De deelprocessen worden hieronder beschreven. 

a. Kleiwinning en kleimenging. 

Alvorens met kleiwinning te beginnen moeten de kleilagen blootgelegd wor

den. Daarna kan men de k~ei uitgraven hetgeen met handkracht of mechanisch 

kan geschieden afhankelijk van de mogelijkheden. 

De klei zeals die in de natuur voorkomt is in het algemeen niet homogeen 

van samenstelling. Het is echter van belang een zo homogeen en konstant 

mogelijke kwaliteit van de klei te bewerkstelligen. Hiertoe kan men de 

klei mengen en opslaan in een zogenaamde kleibult. Aan de buitenkant van 

zo'n kleibult ontstaat een laag met wisselend vochtgehalte, maar van 

binnen blijft de klei op een soort evenwichtswatergehalte. Er is ook 

voldoendelucht ingesloten om een oxydatieproces (rotting) op gang te 

houden en om de klei te ontsluiten (in fijnere deeltjes uitelkaar valt~. 

In on~ni~~elingslanden wordt de klei na uitgraven meestal direkt vernerkt 
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en heeft daardoor geen konstante samenstelling en vochtgehalte. 

b. Kleivoorbewerking (homogenisering). 

Het doel van de voorbewerking is de klei te homogeniseren en op de juis~ 

fijnheiden konsistentie te brengen voor het vormprocede. Er moet voor ge

zorgd worden dat de klet geen harde of grove delen meer bevat zoals 

kiezel, kalksteentjes, ijzer en plantenresten (wortels), tenzij voor 

deze verontreinigingen machines worden gebruikt. Na afgraving van de klei

bult is het goed als de klei de tijd krijgt om water homogeen op te 

nemen(als dit bij te droge klei nodig mocht zijn). 

De grondstof krijgt hierna, door te kneden en het toevoegen van da juiste 

hoeveelheid water en eventuele toeslagstof£en (zand, cokespoeder, as, kaf) 

de juiste plasticiteit en samenstelling. 

In sommige gevallen is het noodzakelijk om 2 of meer soorten klei met el

kaar te mengen om de juiste samenstelling te krijgen (bv. een te magere 

klei mengen met een hoeveelheid vette klei). Bij voorkeur gebeurt dit bij 

de opbouw van de kleibult, dus in een zo vroeg mogelijk stadium. 

Het voorbewerken van de klei bleef in het westen eeuwenlang, en ook nu 

nog in ontwikkelingslanden, hand- en voetwerk. Met de schop wordt de 

grondstof gemengd en door mensenvoeten of dierenhoeven gekneed. 

Wanneer handvormstenen op de oude manier geproduceerd worden, bestaat de 

voorbewerkingsapparatuur in het gunstigste geval slechts uit een menger, 

waarvan op het aseinde messen en drijvers zijn aangebracht. De drijvers 

leveren voldoende druk om de klei door een zeefplaat te drukken. 

Tegenwoordig heeft men in ue moarne baksteenindustrii.e een hele reeks 

voorbewerkingsmachines: kleitoedeler, ijzerdetektor, kleirasp, menger, 

brekers, kollergangen en walswerken (zie ook schema 7). 
c. Vormen. 

Het vor~en gebeurt meestal op een van de volgende twee manieren: 

1. Volgens het vormbakprocede (aldan niet mechanisch). 

2. Volgens het strengpersprocede (adrusie, meestal mechanisch). 

In de gefndustrialiseerde landen verloopt het vormbakproces mechanisch 

(gemechaniseerd handvormproces); in de on~vikkelingslanden veelal met 

de hand. De bewerkingen in het vormbakprocede zijn zowel bij het hand

vormen als bij de roechanische methoden gelijk: 

1. Vullen van de vormbak. 

2. Omkeren van de vormbak. 

3. Lossen van de vormeling. 

4• Afvoeren van de vormelingen op droogplaten. 

5· Rekonditioneren van de vormbak (schoonmaken en bezanden). 
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In de ontwikkelingslanden past men nog vaak het zogenaamde •slopmoulding' 

precede toe, een handvormmethode waarbij men een vormbak heeft zonder 

bodem (houten frame) en de vormeling gelost wordt door hat frame op te 

tillen. De vormeling blijft op de grand liggen om te drogen, zodat lange 

rijen drogende vormelingen ontstaan. 

Bij het strengpersprocede wordt de kleimagsa door de opening van een 

mondstuk geperst en verschijnt als een kleistreng. De streng wordt op 

maat afgesneden. Ret voordeel van deze methode is dat de vormelingen 

stijver kunnen zijn (minder water bevatten) en direkt stapelbaar kunnen 

zijn. Ret nadeel is dat er veel energie nodig is voor de extrusie van 

de stijve klei. Ret strengpersprocede vindt danook alleen maar gemecha

niseerd plaats. 

d. Drogen. 

Voordat de natte vormelingen gebakken kunnen worden moet eerst het vocht

gehalte in de stenen tot een aanvaardbaar pail worden teruggebracht. De 

plastische vormelingen hebben nl. niet voldoende stijfheid om gestapeld 

te kunnen worden. Tijdens het droogproces wordt het overtolligewater 

door verdamping aan de klei onttrokken. Het drogen is tevens van belang 

voor het bakproces; het eventueel aanwezige vocht moet worden verdampt 

tijdens het bakken, hetgeen extra brandstof kost. 

In het westen was het droogproces in vroeger tijden steeds het grootste 

knelpunt omdat het in de buitenlucht moest gebeuren. Naderhand werden de 

vormelingen ondergebracht in droogrekken en droogloodsen. Toen het smal

spoor zijn intrede deed was het probleem van het zeer arbeidsintensieve 

transport van vormelingen heeh en terug opgelost. Tegenwoordig worden 

bij de moderne fabrieken de vormelingen mechanisch in gekonditioneerde 

drocgtunnels of droogkamers geplaatst. Een gedeelte van de droogwarmte 

wordt verkregen door de koelwarmte van deoven te:benutten. 

In ontwikkelingslanden worden de vormelingen meestal in de buitenlu0 ht 

gedroogd, soms afgedekt door palmbladeren of stukken golfplaat. Daar is 

de hele baksteenproduktie trouwens een seizoensaangelegenheid; alleen in 

de droge tijd kan er geproduceerd worden (6-9 maanden van het jaar). 

Retspreekt vanzelf dat in zo'n situatie van een beheersbaar droogproces 

geen sprake is. Ret gebruik van drcogrekken en droogplaten zou daar een 

enorme vooruitgang betekenen. 

e. Bak..'k:en 

Bij het bakken kunnen we onderscheid maken in 2 methodes: 

1. Diskontinue ovens. 

2. Kontinue ovens. 



Binnen de kategorie diskontinue ovens kennan we 2 typen nl.: 

1. de periodieke oven, 

2. de clamp (ook wel veldbrandoven genoemd). 

Bij de periodieke oven (zie fig.1) die nog veal wordt toegepast in noord

Afrika en zuid-Amerika, wordt het vuur onder de ovenstapeling gestookt. 

Er wordt gewerkt met een grate overmaat aan lucht, waardoor veel hate gassen 

verloren gaan. Het thermisch rendement is erg laag. 

De clamp (zie fig.2) die neg steeds op grate schaal wordt toegepast in 

ontwikkelingslanden is in principe niets meer dan een stapel gedroogde 

vormelingen met ruimte ertussen voor de cirkulatie van verbrandingsgassen. 

Afhankelijk van de soort brandstof heeft een clamp stookgangen, of is de 

brandstof in lagan tussen de vormelingen aangebracht. Dp de techniek van 

het opbouwen en stoken van clamps bemaan vale variaties. 

Globaal zijn er 3 soorten clamps: 

1. Traditioneel type. Rierbij is de stapeling tamelijk los (d.w.z. 

veal ruimte tussen de stenen). Er wordt in open gangen gestookt onder in 

de clamp met allerlei soorten brandstof (meestal hout). De brandstofkon

sumptie en ook het stookprincipe is vergelijkbaar met de periodieke oven. 

2. Intermediair type. De stapeling is dichter en er wordt gestookt 

met cokes die in lagen tussen de vormelingen wordt aangebracht. Ret 

thermisch rendement is gunstiger dan bij type 1. 

3. Modern type. De stapeling is dicht en de brandstof zit nu in 

de klei en in de bodemlaag ; 4 gewichts% kolenstof in de klei en 3 gewichts% 

cokes in de bodemlaag. Het thermisch rendement is bij dit type het meest 

gunstig. 

Ret thermisoh rendement bij clamps kan bij hat moderne type erg hoog zijn 

omdat er in tegenstelling tot de periodieke oven juist met een luchttekort 

gewerkt wordt. Hierdoor treden zogenaamde reduktieverso~ijnselen op waar

door de sintertemperatuur lager kan worden en er een snellere sintering op

treedt. Deze situatie is te vergelijken met een lange aanhoudtijd bij een 

lage opwarmsnelheid volgens het sinterdiagram.Het sinterdiagram als zodanig 

gaat in dit geval niet op omdat het alleen geldig is voor warmte-overdracht 

in een oxyderende atmosfeer. 

Het beheersen van het bakproces bij clamps is moeilijk en berust voorna

melijk op ervaring en vakmanschap. 

De invoering van kontinue ovens, zeals de ringoven en kameroven (zie fig.)) 

leidde in het westen tot een aanzienlijke verbetering van zowel het kwa

liteits- als thermisch rendement. Bij deze typen wordt dus kontinu gestookt 

d.w.z. dat de koelwarmte en de warmteinhoud van de rookgassen voor een 
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groot deel worden benut. De verbrandingslucht wordt opgewarmd door keeling 

van de gebakken stenen, terwijl de rookgassen worden afgekoeld door op

warming van het te bakken produkt. 

De tunneloven is nog een stap verder in de richting \an komplete mecha

nisatie en automatisering; hat procesverloop wordt nauwkeurig beheerst 

terwijl schoorsteentrek, temperatuur en schuiftempo door de tunnel kunnen 

worden gereguleerd. Laden en lessen gaschiedt met automatische zetmachines. 

Door daze ontwikkelingen is de werkgekegenheid stark afgenomen en zijn 

enorme investeringen nodig. 

f. Sorteren, opslag en bakken. 

Na het bakken kunnen de stenen worQen gesorteerd in verschillende kwa

liteiten en kleuren. Binnen iedere ovenlading zitten nl. wel verschillen. 

In ontwikkelingslanden vindt meestal geen sorteren plaats, maar worden 

de stenen meteen vanuit de clamp op de vrachtwagen of cssekar geladen. 

4• Het energie-aspekt. 

Baksteen is een vrij energie-intensief produkt. Tabel IV-1 geeft bv. 

voor Groot-Britannia van diverse produktiekategorien de energiekosten aan 

als percentage van de bruto omzet. De keramische produkten staan samen 

met cement nummer 1 op de lijst. 

TABEL IT -1 Approximate Energy Costs 

SIC 

16 
5 
4 
6 

18 
13 
3 
7 
9 

11 

Bron: Lit.44 

Bric!<s, Pottery, Glass, Cement 
Chemicals 
Coal and petroleum products 
Metdl manufacture (excluding steel) 
Paper, Printing, Publishing 
Textiles 
Food, drink and tobacco 
Mechanical Engineering 
Electrical Engineering 
Vehicles 

30-50 
2Q-30 

20 
10-20 
10-20 

7 112 
5 
5 
5 
21f2 

In het licht van de energieschaarste die in de hele wereld voelbaar is, is 

het van belang hier rekening mee te houden. 

In de baksteenproduktie zijn het het droogproces en het bakproces die 

90% van de totale energie konsumeren. Als we het gemiddeld vochtgehalte 

van vormelingen op ca. 15% stellen is er alleen al 700 KJ(kg nodig voor 

het droogproces (lit.44). Voor het bakken varieert dit tuasen de 1500 

KJ/kg (ringoven) en de 7000 KJ(kg {periodieke oven). 
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Dit is weergegeven in tabel rv-2. 

TABEL ~T-2 Brandstofverbruik bij diverse bakmethodes 

1. 

2. 

3. 

4· 

5· 

Oventype Brandstofverbruik 

Ringoven 

Tunnel oven 

Kameroven 

Clamp 

Periodieke oven 

KJ per kg produkt 

1500-2000 

1750-2500 

2250-3500 

2000-4000 

4500-7000 

M.T/100Ustenen 
( 1 '7 5 kg) 

2500- 3500 

3000- 4500 

4000- 6000 

3500- 7000 

8000-12000 

Bron: Technisch Centrum Waalsteen Nijmegen 

MJ/1000 stenen 
. (2, 5 kg) 

3500- 5000 

4000- 6000 

5500- 8000 

5000-10000 

11000-16000 

De keuze van droog- en bakmethode bepaalt in hoge mate de kosten van 

het totale proces omdat er dur.e energie mee gemoeid is. Het maakt bv. 

al veel verschil uit of de vormelingen door de buitenlucht gedroogd worden, 

of dat ze gedroogd worden in droogkamers waarvoor extra energie nodig 

is. 

Ook het type oven is van grote invloed. Volgens tabel rv-2 heeft de ring

oven het hoogste thermisch rendement. Een moderne clamp is niet veel 

slechter en ligt dicht bij een moderne kameroven. 

Voor het vervaardigen van bakstenen kan een keuze worden gemaakt uit een 

groot aantal produktiemethoden. De keuze wordt voornamelijk bepaald door 

de beschikbare grondstof, brandstof, het al of niet aanwezig zijn van 

elektriciteit, financiele middelen, afzetmarkt en verder door sociale en 

ekonomische faktoren. 



:N-lD 

!+EI Cf.bot.tw!:N E.N S'T"oK"E.rJ VAN J:£~ T~AI>ITIONElE. cl.A"'p 
(ovER..GE:NoNeN u.rr Lit. 2..4) 

CLttHP sysT£EH 

I __ ·-



L =.J 

'fIG. 1 
?E.Rioi>IEI<E. 
OVEtJ 

:~stookte ~ricx:f~eke 01en. 

1tkhdng ttchnl•c.f:t centium 
WAAlSTEEN 

auteur~rechten ~ vo~"* d4t wet 

Ii -11 

woo·£ ·o:> 

II 

E 
lD 

M-
x 

c.o 
-r-.. 
("') 

8 

IM05-MAROKKO D-1978- 1 

I b •;j· form.at 
gat. AW~ ~ A4 

· tek.nr.3431 ach.HI 

;ew. code 



Ringoven, lading staat stil, proces loopt rond 
• inrijden ongebakken steen uitrijden gebakken steen 

'fiG.~ 

koNTINilE 
OVENl 
(ov~aR.<;e.NOI'fEN \.\.IT 

Lit. Vv) 

±14m 

VlamoveQ, lading staat stil, 
proces loopt rond 

* VAFtk K'AHERove.tJ GENOE:1'1.'P 

tijdelijke papierafdichting 

!nrijden uitrijden !uchttoevoer 
Jl 

l.--------------~-50m----------------~ 

Stroming In een gestookte 
vlamovenkamer 

r-- gastoevoer 

I /meetpot 

L 1 \ steenpakket 

~ JU "-. ("In,.!") ~ 

~~~-----------??t~4-
Lruc~~:~~7-=-=---=-=-:;~:;;~~: 

7 

..,..... _____ ± 3 m ______ ..., 

Schema tunneloyeg. proces staat stil, wagens met stenen !open door oven 

Koelzone Vuurzone Opwarmzone 

r !uchttoevoer 

I 
afvoer naar schoorsteen 

1-4----------~---------- 100-160 m 

i 

I 

II 



SCHEMA I!l.l 1-/ERI<OMST VAN J<.L/:.1 

KLEI ONTSTAAT DOOR FYSISCHE GN 
CHeMISCHE VERWERIN'1 1/AN NATUURSTEEN 

.F'VSISCH: 

DOOR U !1'2ErTINq 

Vt9N I?J!VROREN RE<t EN
WilT£!( IN DE PORl~N 
VAN GESTEENT£N 
kliSTIJLV()~HJNG 
ONPEI<_P.E .9ff§R. VL • _ 

((£VOL<;: 
/1!=81?0KJ(.£L£1J 1.111-N 
'i£ST£1!NT£ N 

CH£MISCH: 

Df..XJR I NIJJERJOIVC, !MAl 
WA7'ER, Z UUI?SToF. 
COz EN U V-STI?IUJ 
VAN OE 'ZON 
k~I~T~L VbllH!NG 
OJJJ>Eit })E _p£i€t< vL. 

Ci£1/0/..9: 
1/0I?t-IJNt; VAN 6i -0 
EN ,L//..- 0 YEI?B/NDII\k1E 

TRANSPORT VAN D££LTJ£'S 
DooR <;LETS:JERS €N 
J11VIEREN WA4RDOOR 
VERF .UNIM:f ftlilil? OOK 
VERONTREINI <=;INC, 

RES/DU KL£1 

80V£NLOOP RIVLER£N 

SEOIMfNTATI£ KL£1 

B£NE'NNLOOP RJV/ERfN 

Z(IIVER£ KL £1 
C,I?OVERE DEEI..PES 

VERONTREIN1'1DE J<L.£1 
F!JNER£ DEEL T:JES 



SCHEMA !Zt. 

li -1~ 

SP£C/f:'J EK OPPER VLAK (ovER.a.e;"'o~etJ u..it Lit-. 1o) 

J<J.E./0EALTv£S CDEEI..T::J£5 <.2.MJ ZUN 

Pt.AATVORMIC( 

TII&.SENDE 
- ki.EIPI..AI{'I':JES 

{(A/tllVATEl~ 
<TEIU:SSORSEERCJ 
WOJ:fOEN 

SpEC!I!"IeK OPPERVLAk = I-lET TOT.At.E 

OPPERVl/11< VAN DE J<LE IPLAAT.:JES IN 

" " EEN t::;RAM kLEI. 

kLEIN SPEC. OPP, 0 P.OOT SPE.C. OPP. 

AL S DG I<I..EI DEElT.:JES 
<;R (}() T Z.!.J AI 

(KAOLINIET _,ILL I Ef) 

ALS DE kLEIDEEI.T.::JES 
I<LEIN Z!JN 

(ILL lET~ f1oNrHP
R.ILLtJiv 1 ;;r 



l!C -15'"' 

SCHEMA 1Y.:3 PLASTISCHE. Elt;£NSCHAPP£N 
(ov~R..GetJol'-lei'J tub UC. to) 

- DE' NEt;ATI~ F C£LACJ/i'N J<I.EIPJ.AIIi:JES rREKKEN 
#JKARR A4N flOOR DE AIJNWEZ lt;HEIO 1/RN POSJrtEF 
C,ELAOEN ION€N. (.S.V. Cq .,.,. OF NQ ~) 

- OOOR DE II14NWI:Zt(/H£1D t/AAI W/ITEI( TVSSEN 
DE' K t. E I Pl. RAT .:;)t=S Z .!.J/1/ ZE 7."0.V. £l.l< AAI? 

/3EWEE<:; B RAR. 
- DE AANTR£1<1(/N'fSKRiiCJ.IT NFF!MT Ar 1'1-/..S Oe 

HOEVeEI.HEID W'ATERTOENI!EHT. 

kl.liJ pL A,f'TOF 

f.NEy!ITIEr 

C,ci.A f)EAI) 

AFHANI<EL ~K 1/IIN HET PERCEJIITIIqE WRTER IN 

O£ I(L£1 Z!.JN OR IE TOESrANDEN M()(1El.!JI<.: 

VAST 

Z£~11 5TEIIKE 
. 4/INTIIEKK/Nt;SJ(/U 

1USScAJ DE KlEIIf/HTJES 

r'BlW/WIN¥ SI.£(HTS 
HOt:,S!/K IJOa:/ IJKE/1. 

PLASTISCH VLO£/BAAA 

#l£1P!RIIT:J£S 'l!J/IJ 

'(0.1. EI.KAAH 8£W£[f

lll?. 
B/.!)f£NC£ Wlf11€R· 
IINO£R1Nt; iS 111;Jf£/}JJt. 

t;££N 4ANT/i£K.f1fiY.S· 
KIII!HT 11/.S.fEN OE 
PI.IIA1J£& 
DE Kl.EII1A$J/I iS 

11/ET VtHIHYA.JT. 



SCHEMA JE.!f DROOC, Elt:;eNGCHRPPEN 
( ovE~GEtJ~EN IALt R.it-. 1V 

- /!JOENS ller OROO<;PROCE.S OIVTSNAP7 HET 
WATER OAr ZICH TV6SEN D£ KLEIPLA-477:JES 
13EVJNDT. 

- 1£/1.1'<{£1/0LfiE fi!E-RVAIVTREKI<EN OE KLEIPU111T
"J£S NFMI<. ~LKA/11( TOE, DE Kl.EIH/1S.SI1 KI?INPI. 

- DE KlUMP NEEHT roe MET DE 1-!0EI/£EL.Hel0 
Wll T£ I? TUSSiEN CJ€. KLEI ~44T\JES. 

- OM 6CHEURVORMI.N<:; TG 1/00f.? KOHEN MO£T 
1-/ET OROo:;PRCJCE.S CfcLEI£>GLI/I( VERLOPEN., 

VOLUME: 

t He "T DRO<X,PROCE.S VeRLOOPT iN 

FASEI 
Pt. ASTI SCIIE 
roESTAIVD 

VcR OliMPIN<; 
Vt9N WIJTCR 
<:;11Arr:;cpAAillJ 
MET l(ll/MP. 
7E SNEJ.. J)ROGE.N 
LEJ{)r TVT 

c vo'l.L::U.t~t~&....J 

DRIE t:AS£N 

I_-----------------T~~----

FAS£ ff 
VI/SiTE 
roESTAND 

FAS£ill. 

H£rWIITEJ? 1./MT HETLiifiTST/I. REST-
Poi?IEN ACHT£1(. -;;]£ WAT£1! 0/ff· 

SNAPT ViA D/5 
Poll/EN 



CiR/IFIEJ< 5-1 

Tot 
v[.H 
tot 
Van 
tot 

50 c 
lOC "c 
650 °C 
200 nc 
eoo ·c 

Bi5 5?5 'b 

Bij 800 "c 
tot 8?5 C 

Van 800 t 

H£7 BAJ< PROCES 

-Veruampen van vrij water in de klei. 

-Ontwijken van chemisch gebonde water. 

-Verbranden van humus (exotherm proces1 

-Rekristalisatie van b~arts (bvarts
sprong) .Bij afkoeling vindt het om
gekeerde proces plaats. 

-Ui t .l:'eS2 wordt met vz het _'~_L O;_s 
gevormd (geeft de rode kJeur). 
Ret SOz ontwijkt. - . . 

-Calcium Carbonaat DNTl..£EJ>i : CaC037 G:..O+ 

tot 1000 t-Vorming van mulliet en silikaat welke 
als kitmiddel werken en de steen enige 
sterkte geven. 

Van 1000 °0 
tot 1200 ~-Smelting van de kleimineralen. De 

deeltjes kitten aaneen,de pori@n wor
den gevuld waardoor de ldeimassa 
dichter wordt. 

2 
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BIJLAGE V FINJL~CIEEL-EKONOMISCHE ANALYSE VAN MODEL-PRODUKTIESYSTEMEN 

In deze bijlage wordt voor elk van de model-produktiesystemen uit tabel 7 

van hoofdstuk 6 berekend: de kostprijs en de minimum verkoopprijs af fabriek 

per eenheid produkt, de terugverdientijd (in jaren) en het break-even punt. 

Er wordt uitgegaan van de volgende algemene gegevens. 

A. Algemene produktiegegevens. 

- Dagproduktie 

- Aantal produktie-

dagen per jaar 

- Jaarproduktie 

- Jaaromzet 

- 1evensduur van de 

produktie-unit 

- Benodigd land 

B. Technische gegevens. 

- Arbeidsproduktiviteit 

in het vormproces 

- Bakproces 

- Materiaalkonsumptie 

bij steen-betonblokken 

- Totale energiekon

sumptie pompset en/of 

kleimolen/extrusiepers 

22.500 bakstenen/3.500 steen-betonblokken (zie H.stuk 6) 

240 voor de baksteenproduktie; 300 voor de 

steen-betonblokkenproduktie (zie H.stuk6) 

5.400.000 bakstenen/1.050.000 steen-betonblokken 

5 milj. bakst./1 milj. steen-betonbl. (zie H.st.6) 

5 jaar voor baksteen (afschrijvingsperiode BT-oven)~ 

10 jaar voor steen-betonbl. (afschrijving op equip

ment in 10 jaar). 

3 ha (voor land wordt geen investering berekend maar 

een huurprijs per jaar; het land wordt bij de baksteen

industrie na 5 jaar weer voor landbouw gebruikt). 

Slopmoulding; 750 bakst./hoofd/dag. (obs~rvnt(~~tJtu~) 
Handvorm (vormbak); 500 bakst./hoofd/dag. (-1~j 
Extrusiepers; 22.500 bakst./dag (100% kap.benutting) 

Gieten van steen-betonbl.;40 blokken/hoofd/dag. (~.t) 
Oven; Clamps (modern type), ofwel BT-oven met 20 

kamers a 22.500 stenen per dag. 

Brandstofkonsumptie; 150 kg kolen + 25 kg rijstkaf 

per 1000 stenen bij het clampsysteem. 

120 kg Kolen + 25 kg rijstkaf per 1000 st. 

bij een BT-oven (zie h.stuk 4) 

Cement: 2,14 kg, zand: 
3 steenstukken: 0,74 m , 

3 3 0,45 m , steenslag: 0,9 m , 

alles per 200 blokken (lit.6). 

• Alle aandrijving d.m.v. dieselmotor. 

Per 1000 stenen: MO 2/3 1. dieselolie, Ml 1,0 1., 

M2 1,0 1., M3 51., M4 51., MS 1,01. (schattingen) 
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c. Arbeidskosten en personeelsbezetting. 

- Arbeidskosten Ongeschoolde arbeid: gemiddeld Rs 0,4 per hoofd per 

1000 stenen. ( lok.a..k lot\t-r'\) 
Geschoolde arbeid (vast personeel=leiding) gem. 

Rs 500-Rs 600 per hoofd/maand. ( lo k.a..lt. Lo"t~) 
Personeelsbezetting: { ber~o.lcL aa."' d. e. kand.... VdfY'. !:.t-. 'l, 4 , >, i ~ ~o) 

.AN\. ob Sel\.v~Ji:r;. ~Je."' e.;..s) 
Aktiviteit HO Ml M2 M3 H4 MS 

Kleigraven 4 4 4 4 4 

Kleivoorbew. 8 IS J:S 2 2 

Vormproces 30 45 45 4 4 
~8~ 

3) 

Droogproces 4 4 4 4 4 

Bakproces 24 24 29 24 29 

Totaal transp. 30 77 89 36 44 6 

Divers en 4 4 6 6 6 4 

Totaal produkt 
werkers 1 ) 104 173 192 80 93 90 

Vast personeel 
(leiding) 2) 5 5 5 5 5 5 

Totaal 109 178 197 85 98 95 

1) De produktiewerkers zijn allen seizoenskrachten en voor het grootste 

gedeelte ongeschoold. 

2) Het vaste personeel ~s de leiding, te weten: bedrijfsleider, adminis

trateur/boekhouder, baas en 2 chefs (totaal 5). 

3) Voor het vormen (gieten) en alle bijkomende werkzaamheden (zie h.stuk 5) 

10 metselaars en 70 handlangersihelpers. 

D. Investeringen en kapitaalkosten. 

- Prijzen van equipment en gebouwen: 

l. Watervoorziening: Boorput met pompschuur 
( tt. :.~ Dieselpompset inkl. leidingen 

Watertank 

2. BT-oven (20 kamers) inkl. flexibele schoorstenen 

en benodigde accessoires (lit-. 31) 
3.Kleimolen 

Rs 25.000 

15.000 

10.000 

70.000 

120.000 
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4. Menger/strengperskombinatie inkl. handafsnijder, 

transportband en motor ( a. 3) Rs 200.000 

5. Droogschuur (leem met palmbladerendak) per m2 (~.~o) 
6. Bedrijfsruimte (open schuur) per m2 (lAt. 1) 
7. Werkplatform voor steen-betonbl. produktie per m2 

( tJ. ~) 
8. Tanks voor Gholbehandeling, per tank ca. {_ .tk. r) 

10% 

20,0 

100,0 

10,0 

500,0 

- Afschrijving: op machines en equipment 

op BT-oven schuren enz. 

-· Huurprij zen grondj Rs 5000 per ha/jaar 

20% (er wordt geen restwaarde 

verondersteld). 

(schatting) 

kantoor,Rs 500 per maand 

- Rentevoet : 12% (in 1979) 

( -idem-) 

- Werkkapitaal: voor benodigd werkkapitaal zie tabel 8, hoofdstuk 6 

- Belastingpercentage over nettowinst: 50%. ('iT)) 

E. Grondstoffenprijzen. 

1. Dieselolie Rs 1,50 per L. 

2. Steenkool 250 per ton, ink.l. transport over 30 km. 

3. Rijstkaf 120 per ton, -idem-

4. Cement 610 per ton, inkl. transport over 10 km 

5. Zand 17,65 3 -idem-per m 

6. Steens lag 45,00 3 -idem-per m 

7. Steenstukken 25,00 3 -idem-per m 

Ten behoeve van de baksteenproduktie wordt een transportafstand van 30 km 

voor brandstof (kolen en rijstkaf) verondersteld. 

Ten behoeve van de steen-betonblokkenproduktie wordt gerekend met een aanvoer 

van grondstoffen over een afstand van 10 km. (de produktie vindt niet bij de 

grondstoffenbron zelf plaats, zoals bij baksteen). 

Bovenstaande bedragen zijn gelijk aan genoteerde lokale prijzen (Hyderabad 

distrikt) in 1979, of ZLJn afkomstig uit lit.l2. 

F. Overige kosten. 

- Verdiskontering voor uitval en tweede keus: (geschat) 

Clampsysteem 

BT-oven 

Blokken 

12!% ] 
1 o % i.n v~~.o.b.Js.._ kos~ . 

2 % 

- Kosten voor onderhoud en reparaties(geschat): 

MO nihil, Ml Rs 2000, M2 Rs 10.000, M3 Rs 20.000, M4 Rs 25.000, M5 Rs 5000. 

- Overige hier niet vermelde kosten in de kalkulatie zijn schattingen. 



I. Investeringen 
MO Ml M2 M3 w. M5 

1. Klaar maken terrein Rs 3.000 Rs 5.000 Rs 5.000 Rs 5.000 Rs 5.000 Rs 5.000 
2. Watervoorziening: 

- boorput met pompschuur 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
- dieselpomp inkl. leid. 10.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 
- watertank 10.000 10.000 10.000 

3. BT-oven 2 70.000 70.000 
4.Droogschuren (M2 3000 m2, 60.000 15.000 

H4 750 m ) 
5.Extrusiepers 200.000 200.000 
6. Kleimolen 120.000 120.000 
7. Bedrijfsruim~e 

(M3/H4 100 m , HS 500 22
) 10.000 10.000 50.000 

8. Werkplatform MS, 500 m 5.000 
9. Ruimte voor opslag en 2.000 3.000 3.000 3.000 

onderdak arbeiders 
I 0. Gholbehandeling: <: 

I 

- Gholtanks, 8 stuks :._4.000 4.000 +:'-

- Settling en droogt.48 st. 24.000 24.000 
- Opslagtanks, 4 stuks 8.000 8.000 

11. Bedekkingsmateriaal voor 5.000 5.000 5.000 5.000 
droogstapels buiten 

12. Handgereedschap en andere 6.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 
hulpmiddelen 

13. Kantoorinrichting 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 
14. Installatiekosten 30.000 30.000 
15. overige investeringen 1 .000 1 .000 I .000 5.000 5.000 2.000 

TOTAAL INVESTERING 45.000 105.000 235.000 435.000 520.000 125.000 

Werkkapitaal ( 1 mnd.) 65.000 85.000 85.000 65~000 60.000 II 0.000 

Totaal benodigd kapitaal Rs 110.000 190.000 320.000 500.000 580.000 235.000 ------- ------- ------- ------- ------- -------------- -------- ------- ------- ------- -------



II. Vaste kosten per jaar 
MO ?11 M2 M3 M4 MS 

I. Kapitaalkosten: 

Rente 12% over de helft van 
investering+werkkapitaal Rs 6.600 Rs 10.200 Rs 19.200 Rs 30.000 Rs 34. 800• Rs 14. 100 

2. Afschrijvingen: 

tO% op machines en equipment 3.300 4.500 4.500 37.000 37.000 12.500 
20% op BT-oven, schuren enz. 2.400 12.000 38.000 13.000 30.000 

3. Onderhoud en reparaties 2.000 10.000 20.000 25.000 5.000 

4. Personeelskosten (vaste dienst) 30.000 30.000 36.000 36.000 36.000 36.000 

5. Huur voor grond en kantoor 21 .000 21 .000 21 .000 21 .000 21.000 21 .ooo <: 
I 

Vl 

6. Algemeen en overhead 1. 700 2.300 3.300 2.000 5.200 1 .400 

Totaal vaste kosten per jaar 65.000 82.000 l2~:..Q.QQ 159.000 189.000 90.000 ------ ------ ------- ------- ------------ ------ ------- ------- ------- ------Vaste kosten per 1000 stenen/ 
200 blokken (bij jaaromzet van 
5 milj. stenen/1 milj. blokken) 13,0 16,4 26,4 31 ,8 37,8 18,0 



III. Variabele kosten, kostprijs en verkoopprijs per 1000 stenen/200 blokken 

MO Ml M2 M3 M4 MS 

I . Arbeid: 
Rs I , 5 graven Rs I , 5 Rs I , 5 Rs I , 5 Rs 1 '5 Rs 

voorbewerking 3,0 6,0 6,0 1 ,0 1 ,o 
Vormen 12,0 18,0 18,0 2,0 2,0 30,0 
Bakken 10,0 10,0 12,0 10,0 12,0 
Transport 12,5 30,0 36,0 14,0 18,0 3,0 
Diversen 1 '5 I , 5 1 5 I , 5 I , 5 ; 2,0 

Totaal arbeid --40,0 67,0 ,0 30,0 36,0 35,o 
2. Brandstof: 

Steenkool 37,5 37,5 30,0 37,5 30,0 
Rijstkaf 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
Dieselolie -1 ,0 1 '5 I , 5 7,5 7,5 

Totaal brandstof --41,5 42,0 34,5 48,0 40,5 ,5 
3. Overige materiaalk. <: 

I 
Cement 130,54 (]\ 

Zand 7,94 
Steens lag 40,50 
steenstukken 18,50 

Totaal overige mat.k. 197,48 
4. Overige var. kosten 1 '5 2,0 2,5 3,0 ~~ I ,02 ---

Subtotaal 83,0 1 I 1 , 0 112,0 81 ,0 80,0 235,0 

5. Verdiskontering voor 
uitval en 2de keus 10,4 13,9 11 '2 10,9 8,0 4,7 

Totaal var.kosten ~~!.~ !~~!.~ !~~!.~ ~!.z.~ ~~.z.Q ~2~2z 
Toeslag vaste kosten 13,0 16,4 26 4 ·3 1 8 37 8 18 0 

Kostprijs ±~~!.~ !~!.z.~ !~~!.~ !~~LZ !~~!.~ ~~z2z 
Min. verkoopprijs 

1 1 5 '0 145,0 155,0 145,0 155,0 265,0 (zie tab.8, h.stuk 6) 

Opbrengst bij omzet 
5 mln stenen/1 mln blokken 575.000 725.000 77 5.000 725.000 775.000 1.325.000 



IV. Berekening van de netto-winst, cash-flow en terugverdientijd. 

MO M1 H2 M3 M4 M5 

1. Nettowinst. 

Opbrengsten uit verk. 575.000 725.000 775.000 725.000 775.000 1.325.000 
Af: vaste kosten 65.000 82.000 132.000 159 .orw 189.000 90.000 

var. kosten 467.000 624.500 616.000 459.500 440.000 1198.500 
Totaal af 532.000 706.500 748.000 618.500 629.000 1.288.500 

Brutowinst per jaar 43.000 18.500 27.000 106.500 146.000 36.500 

Af: belastingen 50% 21 .500 9.250 13.500 53.250 73.000 18.250 

Nettowinst per jaar 21 .500 9.250 !~.!.~QQ 53.250 73.000 +8.250 ------ ------ ------ ------ ------
2. Cash-flow. 

Nettowinst + 21 .500 9.250 13.500 53.250 73.000 18.250 < 
afschrijvingen 5.700 16.500 42.500 50.000 67.000 12.500 I ..... 

Cash-flow per jaar 27.200 25.750 2§.!.QQQ 
103.250 

140.000 30.7 50 ------- ------------ ------ -------
3. Terugverdientijd 

Investering/ LIS .000 
I 65 '. 105.000 4 08 235.000 

~.z.~ 
435.000 

~.z.~! 
520.000 

~.z.Z! 
125.000_4 07 

cash-flow 27.200 
_.z_ ____ l 

25.750 _.z_ ____ 56.000 103.250 140.000 30.750 -~--

De bijbehorende break-evengrafieken zijn op de volgende pagina's gegeven. 
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Figuur V-3 Bepaling van het break-even punt van M5 
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BIJLAGE VI BEREKENING VAN KORREKTIEFAKTOREN 

1. Kapitaal 

De vraag die om te beginnen gesteld kan worden is: wat is de optimale ka

pitaalintensiteit i, gegeven een bepaalde kapitaalvoorraad K. 

Voor een bepaalde kt,t,.~..Ze van i is de werkgelegenheid n= ~ met ~.;erkloos-
1. 

heid N-n (N is totale bevolking). 

Voor een land met een relatief kleine kapitaalvoorraad K t.o.v. bevolking 

N zijn er redenen om i klein te kiezen (om n tot~ te laten naderen, lit.40). 

Dit betekent dus zoveel mogelijk arbeidsintensieve i.p.v. kapitaalin

tensieve technologien stimuleren. 

lk heb in hoofdstuk 2 gesteld dat kapitaal in cntwikkelingslanden veelal 

tegen een te lage vergoeding beschikbaar is, gezien de marginale produk

tiviteit ervan (werkelijke waarde). 

Hoe zit dit nu in India? 

Shetty zegt in de samenvatting van zijn studie (lit.29) ondermeer: 

' The performance of the Indian economy since the mid-sixties 
has been very unsatisfactory. Growth of national income during 
this period has been slower and there have been sharp year-to 
year fluctuations. Agriculture has made the major contribution 
to growth, while the performance of organised industry has been 
most disappointing ...•• 
Inindustry, the basic and capital goods sectors have suffered, 
and more importantly, the production of mass consumption goods 
has lagged behind. The growth of non-farm employment has been 
most tardy. This, together with a higher rate of inflation, re
duced per capita availability of wage goods and widening inequa
lity of incomes and assets, makes it almost certain that the. 
proportion of people below the 'poverty line' has risen instead 
of decHning. 
The primary cause of this structural retrogression of the Indian 
economy is the decline of planning ....••.••• 
The poor performance of the public sector has had its effects 
on private sector output, employment and investment. Private 
sector investment, though it has not done badly, has been main
ly financed by public financial institutions. But despite of 
enormous amounts of public funds being made available to the 
private sector, there has been hardly any worthwile impact on 
the investment climate or on growth of employment. This has 
happened because the funds have been expanded on more capital
intensive projects and also siphoned off by the promoters of 
projects by inflating project costs and engineering cost over
runs, activities which have been encouraged by the relaxation 
of government controls, by the general atmosphere of financial 
indiscipline in the government and private sectors and by the 
liberal availability of public funds at low cost.' 
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Een belangrijke oorzaak van de 'structural retrogression' is volgens 
Shetty het achterblijven van de investeringen, ondanks dus blijkbaar de 

'liberal availability of public funds at lovr cost'. 

De gemiddelde groei vanhet investeringsnivo was van 1966-1976 slechts 

3,1% per jaar, tegen 1Z,6J, per jaar in de 10 jaren daarvoor. 

Dit duidt wel op een gebrek aan kapitaal, ofwel een enorme verspilling. 

Ret zou kunnen, zo zegt Shetty, dat er oak minder investeringen nodig 

zijn geweest bv. doordat: 

- er al een aanzienlijke geinstalleerde kapaciteit aanwezig is in een 

breed spektrum van basis- en kapitaalgoederen industrien, zodat met minder 

investering volstaan kan worden; 

er een herorientering 

(lagere K/A verhouding); 

geweest naar investeringen in de landbouw 

- er een verschuiving in de industrie is geweest in de richting van meer 

arbeidsintensieve technologien en massakonsumptiegoederen (eveneens 

lagere K/A). 

Hij komt na een analyse echter tot de konklusie dat: 

En tenslotte: 

1 
••••••• it is not true that having achieved substantial 
capacities in basic and capital goodsindustries, the 
economy could m~~e do with slower expansion in investment; 
the Indian economy has obviously not reached such a phase 
of development. The utilisation of capacity in investment 
goods sectors perforce requires sizeably more investment 
elsewhere, besides the continuing need for additional in
vestments in those areas themselves such as coal, iron-ore, 
steel, non-ferrous metals, machine tools, machinery, cement, 
commercial vehicles, and many others. 
Instead these industries present the sorry spectacle of 
considerable under-utilisation of rated capacities for want 
of investment demand •..••.• 
••••.••. there was also no perceptabel re-orientation of 
investment programmes in favour of agriculture as against 
manufacturing, or within manufacturing in favour of mass 
consu~tion goods .•••• 

On the whole, it could be said without a grain of doubt 
that the most damaging aspect of the performance of the 
past decade has been the very meagre growth in investment 
(and output) in mass consumption goods industries. 
It is equally true that, if anaything, within the manu
facturing sector a large chunk of investment has been ab
sorbed by capital intensive industries, giving rise to 
smaller employment absorbtion. Also, in other industries, 
capital intensity has certainly deepened over this period, 
as is evident from the negligible growth in employment in 
private sector industries despite some increases in fixed 
assets formation. 
There is, in other words, an obvious link between reduced 
investment expansion, reduced employment content of tvhatever 
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investment that has taken place and niggardly industrial 
employment growth of the past decade. 
In any case it cannot be argued that the recent sluggishnes 
in investment is even remotely attributable to smaller 
investment requirements following any shifts in investment
strategy.' 

Voor wat betrefd het schatten van de KF voor kapitaal ga ik uit van 3 ver

onderstellingen (op basis van de studie van Shetty): 

I. Het achterblijven van de investeringen ligt niet aan het gebrek aan ka

pitaal, maar aan de slechte ekonomische planning. 

2. Investeringen in de kapitaalgoederen sektor zouden zoveel mogelijk gericht 

moeten zijn op opheffing van de onderbezetting van geinstalleerde kapaci

teit, en niet ~n hoofdzaak op uitbreiding van de kapaciteit 

3. Investeringen ~n met name arbeidsintensieve takken van de produktie van 

massakonsumptiegoederen, en in de landbouw~ moeten gestimuleerd worden. 

Kortom, de investeringen moeten orru]oog maar ze moeten gericht zijn op be

vordering van de werkgelegenheid en verhoging van de produktie (m.a.w. ~n

vesteren in industrietakken met een lage K/A)). 

Het moet daarbij mogelijk zijn dit te bereiken met een investeringsnivo dat 

weliswaar hoger is dan de huidige 3,1% per jaar, maar lager dan het ooit 

gehaalde gemiddelde van 12,6% per jaar (waar men nu waarschijnlijk de over

kapaciteit aan te danken heeft). 

Een KF< 1 zou investeringen stimuleren, maar het gevaar met zich meebrengen 

dat er teveel in kapitaal intensieve technologien geinvesteerd zou worden 

(hoge K/A). 

Een KF>1 zou investeringen tegenwerken, dan wel een verschuiving van inves

teringen teweeg brengen naar arbeidsintensieve projekten (lage K/A). 

Ik stel daarom als lage waarde voor de KF van kapitaal 1,0 voor, en als hoge 

waarde 1,5 (in het ene geval dus investeringen niet tegenwerken maar ook niet 

extra stimuleren, in het andere geval het belang van investeringen in arbeids

intensieve technologien extra benadrukken). 

2. Geschoolde arbeid 

Over het algemeen geldt in ontwikkelingslanden dat geschoolde arbeid schaars 

is. Dit betekent dat inschakeling van geschoolde arbeid in een bepaald ~rojekt 

leidt tot het onttrekken van die schaarse produktiefaktor aan een ander pro

jekt. De marginale produktiviteit van schaarse faktoren bij alternatieve toe-
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passing (opportunitycost) is over het algemeen hoog. Dit betekent dat ge

schoolde arbeid ondergewaardeerd wordt en er dus een KF>l van toepassing 

moet zijn. 

Hoe is nu de situatie in India? 

Wat direkt opvalt is de grate werkloosheid in bepaalde beroepen zoals theo

logen, kunsthistorici, politikologen, sociologen, onderwijzers, adminis

tratieve beroepen, en vreemd genoeg oak voor ingenieurs. 

Dit zou dus moeten duiden op de afwezigheid van schaarste. Voor de inge

nieurs is dit allerminst het geval, maar men zit met een slechte afstem

ming van de opleidingen op de vraag. 

Wel is er gebrek aan goede vaklui (metselaars, loodgieters, timmerlieden, 

bankwerkers enz.). Dit komt waarschijnlijk doordat er te weinig opleidingen 

zijn en er bovendien, vooral vanuit de grate steden een trek is naar de 

oliestaten in het midden-oosten,waar enorme lonen worden betaald. 

Hierdoor worden de lonen voor vaklui (in de steden vooral) sterk omhoog

getrokken, waarbij ik de indruk heb dat er hier eerder van een overwaar

dering i.p.v. een onderwaardering gesproken kan worden. 

Dit zou dus pleiten voor een KF<:J. 

Aangezien dit echter zou leiden tot stimulering van de inschakeling van dit 

type geschoolde arbeid, kies ik er niet voor omdat er nu eenmaal gebrek aan 

is (een enigszins tegenstrijdige situatie dus; enerzijds schaarste, ander

zijds overwaardering). 

Omdat ik tegenwerking van inschakeling van geschoolde (vak)arbeid oak niet 

wil beplei ten (KF > 1), hou ik me neutraal en gebruik ik een KF=O voor ge

schoolde technische vakarbeid. 

3. Ongeschoolde arbeid.l) 

In een situatie van grate werkloosheid onder ongeschoolde arbeid (zoals 

meestal in ontwikkelingslanden) is de marginale produktiviteit in die kate

gorie zeer laag tot nul. Ret loon voor ongeschoolde arbeid is dus te hoog 

en er zou een KF< 1 toegepast moeten worden. 

Deze situatie korrespondeert met de toestand ~n India. 

1) Onder ongeschoolde arbeid wordt hier verstaan: werk dat geen formele op
leiding vereist; i.h.a. basisvaardigheden die in enkele dagen geleerd 
kunnen worden op de werkplek zelf. 
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Het gaat er nu om, de waarde van de KF te bepalen. 

Ik ga uit van een marginale produktiviteit van ongeschoolde arbeid in een 

situatie van werkloosheid die gelijk is aan het absolute minimum-inkomen 
. 1 k bl'. ] ) om ~n even te unnen ~Jven. 

Het inkomen van ongeschoolde arbeiders zou voorgesteld kunnen worden door de 

volgende formule: 

Hierin is: 

I 

I 

I . 
m~n 

I. +I +I 
m~n kons extra 

het inkomen (of het loon), 

het absolute mininmum inkomen om in leven te kunnen 
blijven, 

~ons de extra konsumptiekosten t.g.v. de arbeid, 

I extra 
het extra besteedbaar inkomen, door de arbeid 
verschaft. 

Zonder arbeid in loondienst is I gelijk aan I . . Als I nul is zal de 
m~n extra 

arbeider het werk niet accepteren (tenminste theoretisch geredeneerd, want 

alleen afhankelijk zijn van I . betekent onzekerheid, terwijl arbeid in 
m~n 

ieder geval I . kan zekerstellen). 
m~n 

I . beschouw ik als de schaduwprijs van ongeschoolde arbeid. Deze ligt al
m~n 

tijd onder de loonvoet, maar wordt nooit nul. 

Bij het heersende loon I van Rs 5 per dag voor ongeschoolde arbeid, stel ik 

Ik op Rs l en ons op Rs 1,50 (schatting). 

I . is dus gelijk aan Rs 2,50, m.a.w. I . = O,SI. 
m~n m~n 

KF voor ongeschoolde arbeid wordt dus 0,5. 

4. Korrektiefaktoren van materialen en grondstoffen. 

Deze KF'en stel ik vast op basis van konkrete informatie over zwarte markt

prijzen en officiele gekontroleerde prijzen, waarbij ik er vanuit ga dat de 

zwartemarkt prijs van een produktiefaktor de werkelijk waarde voor de ekono

mie weergeeft (schaduwprijs). 

a. Kalen. 

Op dit moment heeft India te maken met een tekort aan steenkool t.g.v. achtter

stand in de binnenlandse produktie (o.a. als gevolg van overstromingen) en 

transportproblemen (stakingen). 

1) Een inkomen is er nl. altijd wel. Ik doel hierbij op losse klussen waar
mee een kilo rijst verdiend wordt, burenhulp, afstropen van vuinisbelten, 
bedelarij enz. 



In april 1979 stegen de marktprijzen tot Rs 300 per ton, terwijl de officiele 

(gekontroleerde) prijs nog Rs 250 per ton was. 

Als KF voor steenkool hanteer ik de verhouding tussen zwartemarktprijs en 

officiele prijs nl. 

KF steenkool is~~~- 1,2 

Aangezien het kolentekort regelmatig leidt tot het uitvallen van treinen 

(stoom) en het op halve kracht werken van elektriciteitscentrales zouden we 

kunnen stellen dat bet gebruik van steenkool voor bet bakken vAN baksteen 

zoveel mogelijk moet worden beperkt ten gunste van essentiele maatschappe

lijke behoeften als transport en elektriciteit. 

Daarom neem ik een alternatieve.KF van 1,5. 

b. Dieselolie. 

Ook aan dieselolie is een tekort. Ter.vijl de officiele prijs Rs 1,50 per li

ter was (1979) werd op de zwarte markt al meer dan Rs 3 betaald voor een 

liter. In tijden van beperkte rantsoenering kon dit zelfs oplopen tot meer 

dan Rs 4. 

Als KF voor dieselolie zal ik 2 nemen met een alternatief van 3. 

c. Cement. 

In april 1979 was de officiele prijs voor een zak cement van SO kg Rs 24,88. 

Op de zwarte markt werd toen Rs 30 betaald, met een tendens tot snelle stij

ging van die prijs. De KF voor cement is dus 30/24,88 = 1,2. 

Om beschikbaarheid van cement voor belangrijke projekten, zoals irrigatie

werken te benadrukken neem ik een alternatieve KF van 1,5. 

d. Rijstkaf. 

Rijstkaf is een afvalprodukt van rijstpellerijen en heeft alszodanig al een 

zeer lage marktprijs. Om de toepassing ervan nog te stimuleren zou een KF 

van 0,25 gerechtvaardigd kunnen zijn. 

Als alternatief wordt 0,5 genomen (gelijk aan die van ongeschoolde arbeid). 

e. Natuursteen. 

De natuursteen die gebruikt wordt in de steen-betonblok fabrikage wordt met 

handkracht gewonnen. In sornmige gevallen is het materiaal afkomstig van een 

mechanische crusher. In het eerste geval kies ik een KF van 0,5 (gelijk aan 

die van ongeschoolde arbeid) in het tweede geval 0,75 (omdat er nog steeds 

vrij veel ongeschoolde arbeid bij bet proces betrokken is). 

f. Zand. 

Zand wordt met hand~racht gewonnen; daarvoor geldt een KF van 0,5. 
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5. Korrektiefaktor van transport. 

De korrektiefaktor voor hettransport per vrachtauto van materialen kan 

m.b.v. gegevens uit het Standard Schedule of Rates (lit.12) en de reeds 

verkregen KF'en, bepaald worden volgens tabel VI-I. 

Bij de transportkosten ga ik uit van een vast af te leggen afstand van 

10 km (val heen, leeg terug) inklusief kosten voor laden en lessen. 

TABEL VI-1 Transportkosten per vrachtwagen van bakstenen volgens markt
en schaduwprijzen, bij een afstand van 10 km (val heen, leeg 
terug) inklus laden en lassen. (Alle prijzen in Rs) 

Bijdragen aan de 
transportkosten 

Dieselolie 

Afschrijving 

Lonen: geschoold 

ongeschoold 

Overige kosten 

TOTAAL 

Korrektiefaktor 
laag hoog 

2,0 

1 '0 

1 ,0 

0,5 

I , 0 

3,0 

1 '5 

l '0 

0,5 

1,0 

KF t (laag) 36 •98 
ransport 26 , 75 1,38 (1,4) 

KF transport (hoog) = 1,83 (1,8) 

I) Bron:lit.l2 

Bakstenen per 1000 
marktprijs 1) schaduwprijs 

laag hoog 

13,44 26,88 40,32 

0,75 0,75 I , 13 

4,47 4,47 4,47 

6,60 3,30 1,65 

1 ,49 1 '49 1,49 

26,75 36,89 49,06 

Bij de berekening van transportkosten voor andere materialen blijken de 

KF'en rond dezelfde koers te schommelen. 

6. Korrektiefakt. van baksteen en steen-betonblokken. 

Voor de bepaling van deze KF'en maak ik gebruik van de vereenvoudigde 

kostenberekeningen volgens de tabellen VI-2 en 3. 

De informatie wordt gehaald uit bijlage V. 

De hierv66r bepaalde KF'en worden ook gebruikt. 

~ 



TABEL VI-2 Berekening van de korrektiefaktoren van baksteen UO, M2 en M4 (per 1000). Alle prijzen in Rs. 

Bijdragen aan de Korrektiefaktor MO N2 M4 
produktiekosten laag hoog marktpr. schaduwpr. marktpr. schaduwpr. marktpr. schadmv-pr. 

laag hoog laag hoog laag hoog 

ten 
Brandstof 
-kolen I , 2 1,5 37,50 45,00 56,25 30,00 36,00 45,00 30,00 36,00 45,00 
-diesel 2,0 3,0 1,00 2,00 3,00 I, 50 3,00 4,50 7,50 15,00 22,50 
-rijstkaf 0,25 0,5 3,00 0,75 1 ,50 3,00 0,75 1,50 3,00 0,75 1 ,50 

2. Personeelsk. 
ongeschoold 0,5 0,5 40,00 20,00 20,00 75,00 37,50 37,50 36,00 18,00 18,00 

3. Overige 1 '0 1,0 II , 90 11 '90 11 '90 13,70 13,70 13,70 II '50 11 '50 11 '50 

Vaste kosten 
I. Kapitaalkosten 1,0 1 ,5 6,70 6,70 10,05 16,50 16,50 24,75 24,60 24,60 36,90 <: afschrijvingen H 

en huren I 
(X) 

2. Personeelsk. 
geschoold 1 ,o 1 ,o 6,00 6,00 6,00 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 7,20 

3. Overige kosten 1 '0 1 ,0 0,30 0,30 0,30 2,70 2,70 2,70 6,00 6,00 6,00 

TOTAAL 106,40 92,65 109,00 149,60 117,35 136,85 125,80 I 19,05 148,60 

KF-laag 0,87 (Q~~) 0,78 (Q~~l 0,95 <l~Q). 

KF-hoog 1,02 <l..z.Q) 0,91 (Q..z.2l 1 '18 <l..z..n 
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TABEL VI-3 Berekening van de korrektiefaktor van steen-betonblokken (per 200) 

Bijdragen aan de Korrektiefaktor marktprijs schaduwprijs 

produk tiekos ten laag hoog laag hoog 

Variabele kosten 

1. Material en 

- cement 1 , 2 I , 5 128,40 154,08 192,60 

- zand 0,5 0,5 1 ' 19 0,60 0,60 

- natuursteen 0,5 0,75 34,40 17,20 25,80 

2. Personeelskosten 

ongeschoold 0,5 0,5 35,00 17,50 17,50 

3. Dieselolie 2,0 3,0 1,50 3,00 4,50 

4. Transport J ,4 1 '8 33,49 46,89 60,28 

s. Overige 1 ,a 1 '0 5, 72 5,72 5, 72 

Vaste kosten 

1. Kapitaalkosten 

afschrijvingen 1 ,0 l '5 9,52 9,52 14,28 

en huren 

2. Personeelskosten l ,0 l ,0 7,20 7,20 7,20 

geschoold 

3. Overige 1,0 1,0 1 '28 1 '28 1,28 

TOTAAL 257,70 263,99 329,76 

KF-laag l ,02 (l.1Q) 
KF-hoog 1 ,28 <l.1~D 

N.B. Alle prijzen in Rs. 
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