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DE WERF «GUSTO» 

FIRMA A. F. SMULDERS 

SCHIEDAM (Holland) 

D
IT boek beoogt in woord en beeld een onopgesmukt en zakelijk overzicht te 

geven van den groei en de ontwikkeling van het bedrijf, dat sedert Juli 1905 

te Schiedam gevestigd werd, onder p.en naam « Werf Gusto Firma A. F. Smulders i>. 

De voorgeschiedenis van het bedrijf in zijn tegenwoordigen vorm gaat terug 

tot 1862, toen te 's-Hertogenbosch door wijlen den Heer A. F. Smulders een bescheiden 

onderneming werd gesticht voor het vervaardigen van kleine stoommachines en het uit
voeren van reparaties aan stoom- en andere machines. 

In acht jaren tijds was de onderneming reeds zoover uitgegroeid, dat de fabriek, met 
het oog op noodzakelijke uitbreiding, naar Utrecht moest worden overgebracht, waar zij 
gevestigd werd onder den naam : 

UTRECHTSCHE IJZERGIETERIJ EN MACHINEFABRIEK 

FIRMA A. F. SMULDERS. 

Spoedig werd daar begonnen met de constructie van machines voor het verplaatsen 

van grond : excavateurs en baggermachines met emmer- en zuiginstallatie, maar daar de 
fabriek geen werf had, moesten de schepen voor deze machines ergens anders worden gebouwd. 
Het gevolg was, dat men vaak bestellingen op wat korten leveringstermijn moest laten 
loopen, omdat men niet zeker was, van het tijdig gereed zijn van de schepen. Ook kwam het 
voor, dat, tengevolge van verzuim der werven, de aflevering der machines werd vertraagd. 

Dit leidde er toe, dat in 1894 werd overgegaan tot het aankoopen van een scheepswerf 

De Ind1tStrie te Slikkerveer. Bovendien was kort te voren de ketelfabriek van Maison Renson 

& ere, te Grace-Berleur, bij Luik, in het bezit der firma overgegaan. Men was nu geheel 
onafhankelijk van anderen en kon zelf alle noodzakelijke onderdeelen construeeren. 

In korten tijd nam het bedrijf onder deze omstandigheden zulk een groote vlucht, dat 
de werf te Slikkerveer, waar in het geheel een 300 schepen werden gebouwd, geen voldoende 
gelegenheid meer bood om alle bestellingen af te werken. Ook leidde het beheer van de Utrecht
sche fabriek vanuit de Centrale Bureaux te Slikkerveer tot heel wat tijclverlies. Men zon 
op een centralisatie, met uitzondering van de ketelfabriek, te Grace-Bèrleur, en verwezen

lijkte haar met groote doortastendheid in 1904 door aankoop van een terrein te Schiedam . 

. Daarmede ging het bedrijf weer een nieuwe phase in en werd de grondslag gelegd voor 

de ontwikkeling, die het sedert heeft genomen. Nadat het terrein 4 M. boven peil was opge

hoogd, werd de Werf Gusto gesticht, die in Juli 1905 geopend werd. 
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Het terrein heeft, zooals reeds gezegd, een omvang van acht Hectaren, in den vorm 
van een onregelmatigen veelhoek, waarvan de Zuid-zijde, over een lengte van 360 Meter, 
direct aan de Nieuwe-Maas, gelegen is. Ongeveer in het midden van deze zijde is een haven 
aangel�gd' van no bij 50 Meter met aanlegplaatsen langs den heelen Oostelijken en geä.eelte

lijk langs den \:Vestelijken kant. Aan dezen laatsten kant zijn ook de scheepshellingen gelegen, 
waarvan twee een breedte hebben van 17 Meter, bij een lengte tot 180 Meter, terwijl de andere 
een breedte hebben van ro tot 15 Meter. Alle hellingen zijn zóó gelegen, dat de schepen direct 
in de Maas kunnen afloopen; het water heeft daar ter plaatse een diepte van g Meter. 

Gezicht op een gedeelte der ,�rerf met torenclraaikranen. 

Bij de hellingen zijn zes electrische torendraaikranen opgericht; vier met een hefver
mogen tot 4 ton, een hefhoogte van 30 Meter en een vlucht van 25 Meter; twee andere met een 
hefvermogen tot 3 ton, een hefhoogte van 25 Meter en een vlucht van 20 Meter. 

Van de aanlegplaatsen, waarvan de eene voor het lossen van grondstoffen is bestemd 
en de andere voor het afwerken der schepen na het van-stapel-loopen, zijn over een totaal
lengte van ongeveer twee kilometer verschillende spoorbanen naar de werkplaatsen aangelegd, 
waardoor deze met de haven en onáerling verbonden zijn. De noodige trekkracht wordt 
geleverd door vier kraan-locomotieven, waarvan drie door stoom en één door electriciteit 
worden gedreven. 
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Langs de Oostelijke en Westelijke grens van het terrein zijn drie hoofdgebouwen opge

richt; twee daarvan hebben een oppervlakte van 140 bij 52 meter, de derde heeft een 

oppervlakte van 100 bij 60 meter. Er tusschenin zijn de bureaux gelegen, die een oppervlakte 

beslaan van 50 bij 30 meter. 

Elk der beide eerstgenoemde hoofdgebouwen worden gevormd door een centrale 

hal van 25 meter breedte met twee zijvleugels van 13,50 meter breedte. Er zijn in 

die twee gebouwen vele loopkranen gemonteerd met electrische beweegkracht, waarvan 

de rails zich op een hoogte van n,60 meter en 7,30 meter boven den grond bevinden. Het 

Electrische centrale. 

derde hoofdgebouw bestaat uit drie vleugels, elk breed 20 meter, in elk waarvan eveneens 

loopkranen zijn gemonteerd. 

De beide Westelijke gebouwen zijn bestemd voor de constructie van schepen, bruggen, 

kranen, enz. In het Oostelijke gebouw zijn ondergebracht de modelmakerij met model

magazijnen, de gieterij, de bahkwerkerij en de draaierij . 

Behalve een electrische centrale met ketelhuis, welke zich in het Zuid-Oostelijk deel 

van het westelijke hoofdgebouw bevindt en nog slechts als reserve dienst doet tot een ver

mogen van 500 K."\:V., is aan de Oostzijde een groote turbo-electrische centrale met 

ketelhuis van een vermogen van 1000 K.W. gebouwd, welke in staat is het geheele bedrijf 
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ruimschoots van den benoodigden stroom te voorzien. Deze inrichting is geheel volgens 
de laatste eischen der techniek gebouwd en bevat alle toepassingen voor een ongestoord 
continu-bedrijf. 

Voor de voor den dienst benoodigde samengeperste lucht van 7 atmosfee�en ten 
behoeve van klink- en boorhamers bevinden zich op verschillende plaatsen in de fabriek 
groote electrisch gedreven luchtcompressoren, terwijl vo rts verschillende hydraulische 
machines zijn opgesteld om zeer groote krachten te kunnen uitoefenen voor klinken, persen, 
stampen, enz. 

Gezicht in de Bankwerkerij. 

Het behoeft nauwelijks betoog, dat de draaierij en de bankwerkerij met zeer vele 
moderne werktuigmachines uitgerust zijn; zoo zijn er vele tientallen draaibanken, schaaf
en steekbanken, boor-, frais-, en slijpmachines. De laatstgenoemde vooral zijn zeer 
merkwaardig wegens de absolute nauwkeurigheid, waarmede assen bewerkt kunnen worden. 
Als bijzonderheid verdient vermeld te worden, dat in het Oostelijke hoofdgebouw is opge
steld een oude verticale stoommachine met een cilinder in een raam, waarop allerlei sier
relief is aangebracht; het vliegwiel is nog voorzien van spaken in S-vorm. Deze machine 
wordt als een aandenken bewaard aan de oorspronkelijke fabriek te 's-Hertogenbosch. 
Het is de eerste machine door den heer A. F. Smulders geconstrueerd; ze diende voor de 
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beweegkracht in zijn fabriek. In de omgeving, waarin zij nu staat geeft deze oude machine 
wel een buitengewoon sterken indruk, van de vooruitgang, dien het bedrijf gemaakt heeft. 

De draaierij en bankwerkerij verlatend, komt men langs de afdeeling, waar de 
gereedschappen gemaakt en gerepareerd worden, in de gieterij, die een oppervlakte beslaat 

van 1560 M2
• Hier bevinden zich weder groote loopkranen; één met een hefvermogen van 

30 ton; één van 5 ton en vier muur kranen. Drie koepelovens treft men hier aan met droog
apparaten, electrische liften, enz. Voor het gieten van groote stukken heeft men twee 

Kantoorgebouwen. 

putten gegraven met een diameter van 4,5 meter, zoodat men stukken van meer dan 25 ton 
kan gieten. 

De model-makerij en de timmer-werkplaats hebben een oppervlakte van 1300. Mz 
en zijn uitgerust met alle voor dit bedrijf vereischte moderne machines. 

Zooals wij reeds zeide , zijn de bureaux tusschen de twee hoofdgebouwen gelegen. 

Zij omvatten : de directie-kamers, de technische en administratieve bureaux, een centrale 

hal, �aar een aantal modellen zijn tentoongesteld, bureaux voor ingenieurs, een atelier 

voor heliographie, een museum, cantine, enz. 
De beide Westelijke hoofdgebouwen bestemd, gelijk vermeld, voor de constructie 
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van schepen, bruggen, kranen, enz. zijn eveneens voorzien van vele electrische loopkranen 
met hefvermogens tot 15 ton. 

Ook hier treffen we weer een groot aantal moderne werkmachines aan, zooals ponsen, 
scharen, zagen, boormachines, klinktoestellen, plaatwalsen, schaafbanken, buig-, pers- en 
stampmachines, enz. In het bijzonder verdienen vermelding de ponsmachines, die slechts 
door één man bediend worden (tegenover vroeger drie), n guillotine-schaar, die platen 
van 24 m ;m dikte over de volle lengte in één keer kan doorknippen; voorts multiplex
ponsmachines, die een geheele serie gaten tegelijk in een plaat kunnen ponsen, een spanten
buigmachine en een zweimachine. 

In deze gebouwen bevindt zich ook de smederij met haar in twee rijen verdéelde 
smidsvuren. Alle rookvangers daarvan zijn verbonden met de zuigbuizen van twee exhausters, 
waardoor het mogelijk is de werkplaats geheel vrij van rook te houden. Twee ventilatoren 
zorgen voor de verbrandingslucht der vuren. 

Boven een oven, die voor het verhitten dienst doet, is een ketel geïnstalleerd, die 
verwarmd wordt door verbrandingsgassen van het ovenvuur. Daardoor wordt de noodige 
stoom verkregen om drie stoomhamers en een pers van 200 ton in beweging te brengen. 

Behalve de genoemde gebouwen zijn op het terrein nog vele andere, kleinere 
gebouwen aangebracht. Zoo worden daarvan vermeld : de schilderswerkplaats, de koper
slagerij en pijpen-buigerij en de scheepsbouwtimmerloodsen. Op het meest Westelijk 
gelegen open terrein is ten slotte een uitgebreide opslagplaats voor platen en profiel-ijzer 
aanwezig, welke bestreken kan worden door een torendraaikraan met groote vlucht, voor 
het lossen en sorteeren daarvan. 

Voor de vele artikelen, die voor een dergelijk bedrijf steeds in voorraad gehouden 
moeten worden, zijn natuurlijk groote magazijnen aanwezig. 

Een verbandkamer onder leiding van een verbandmeester, voorziet in de behoeften, 
om geneeskundige hulp te verschaffen bij lichte verwondingen. 

Op één gebouw dient nog even de aandacht gevestigd: het ontspanningslokaal, 
dat tegen den Oostelijken wand van het Oostelijk gebouw is aangebracht. De arbeiders, 
die in de rustpauze niet naar huis gaan, kunnen hier hun maaltijd gebruiken en zich ont
spannen. Buiten de werkuren mag niemand zich in de werkplaatsen ophouden. 

Ten slotte nog enkele algemeene gegevens : d beweegkracht voor het bedrijf wordt 
geleverd door r6o motoren, waarvan enkele met een vermogen van 250 P.K.; duizenden 
groote lampen dienen voor de verlichting. 

De cijfers en technische bijzonderheden op de voorafgaande bladzijden gegeven, 
zijn uiteraard droog en zonder leven, en geven slechts een zeer zwak beeld van den werke
lijken omvang en vooral van de geweldige bedrijvigheid der onderneming. Zij laten echter 
duidelijk de verrassende ontwikkeling naar voren komen, die het bedrijf genomen heeft 
en geven een treffend beeld, hoe door durvend initiatief in een betrekkelijk korten tijd uit 
een klein begin een groot-bedrijf in den waren zin van het woord te voorschijn is geroepen. 
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De "Specialiteiten" van de WERF GUSTO 

Firma A. F. Sf\1ULDERS, te Schiedam 

Werd op de vorige bladzijden een kort overzicht gegeven van de snelle ontwikkeling 
van het bedrijf, zooals dit ten slotte tot de Werf Gusto is uitgegroeid, hier laten wij nog, 
door fotos toegelicht, een overzicht volgen van de uitgebreide productie der firma, vooral 
van de « Specialiteiten n, waaraan zij 'haar groote, men mag wel zeggen, wereld-reputatie 
in het bijzonder te danken heeft. 

Kan in het algemeen worden gezegd,' dat op de werven en in de werkplaatsen van 
het bedrijf machines en schepen van de meest uiteenloopende soort en van de meest ver
scheidene afmetingen worden gebouwd, er zijn vooral drie soorten constructies, die als de 

«specialiteiten>> van het bedrijf mogen gelden, namelijk BAGGERMATERIAAL, 
DRIJVENDE KRANEN EN KOLENTRANSPORTEURS EN -ELEVATEURS. 

BAGGERMATERIAAL 

Het Baggermateriaal omvat : Baggermolens, Zuigers en de Excavateurs. 
Het is hier niet de plaats een uitvoerige beschrijving te geven van het baggerbedrijf 

en verondersteld wordt, dat de lezer een algemeen idee heeft van de doeleinden, waarvoor 
de baggerwerktuigen worden gebruikt en eenigszins bekend is met den aard der werkzaam
heden, welke bij het uitvoeren van baggerwerken zooal_ voorkomen. Wij maken dus van
deze werkzaamheden slechts melding, voor zoover zulks noodzakelijk is om den lezer in 
staat te stellen, zich van de in het kort beschreven werktuigen een denkbeeld te vormen. 

De baggerwerktuigen kunnen in twee hoofdgroepen worden verdeeld : 

a) de baggermolens, welke de te baggeren grond door middel van emmers
opbaggeren, en 

_ b) de zuigers, welke den grond opzuigen door een zuigbuis, waarin de zuiging door 

een pomp wordt teweeggebracht. 
Van den aard der uit te voeren werken hangt het af, of met emmermolens dan wel 

met zuigers zal worden gewerkt; de gesteldheid van den te baggeren grond speelt bij deze 
keus een zeer groote rol. 

Intusschen bestaat er ook weer in elke groep groote diversiteit en vele varianten 
zijn 09k hier tengevolge van de uiteenloopende natuur der uit te voeren werken in het 
leven geroepen; wij moeten ons beperken tot de voornaamste typen. Van volledigheid kan 
hier geen sprake zijn. 
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Stationnaire baggermolen Le Pirée, emmer-inhoud 600 liter, 
baggerdiepte 15 meter; theoretische opbrengst 576 kubieke 
meter per uur, geleverd aan een particuliere maatschappij 
voor baggerwerken in Griekenland. 

Zeewaardige dubbelschroef-baggermolen Normandie emmer
inhoud 700 liter; baggerdiepte 16 meter; theoretische op
bre_ngst 630 kubiek� meter per uur.Geleverd aan een parti
culiere maatschappij voor het uitvoeren van havenwerken, 
te Le Havre. 

Uruguay II, zeewaardi&e dubbelschroef, hopperbaggermolen,
emmennhoud 800 liter; baggerdiepte 12 meter. hopper 
(landruim) 400 M3. Geleverd aan het Gouvernement van 
Uruguay voor havenwerken te Montevideo. 

A. - BAGGERMOLENS.

De emmermolens z11n station

nair of zelfstoomend; zooals de naam 

reeds aanduidt zijn de stationnaire 

molens niet voorzien van voortstu

wingsmachines en daar het schip 

dus niet zelfstoomend is, doch van 

de eene plaats naar de andere ge

sleept wordt, is een grootere weer

stand hier geen bezwaar, zoodat aan 

het schip gewoonlijk de pontonvorm 

gegeven wordt; bijgaande afbeelding 

geeft den typeerenden vorm van 

deze molen te zien. 

Het spreekt vanzelf, dat bij het 

baggeren de molen, al naarmate de 

grond weggegraven wordt, zich lang

zaam moet verplaatsen en deze ver

plaatsing geschiedt door de gecom

bineerde werking van verschillende 

ankerlieren. 

De zelfstoomende baggermolens 

hebben eigen voortstuwingsmachines 

en hebben, in tegenstelling met de sta

tionnaire molens, den scheepsvorm, 

zooals blijkt uit de nevengaande 

afbeelding van een molen, voor een 

aannemersfirma gebouwd. 

De emmerladderopening ( de 

beun) is bij dezen molen aan den 

voorsteven aangebracht; de beun 

kan ook aan den achtersteven wor

den geplaatst, zooals de afbeelding 

van de Uruguay II laat zien. 

De hiernevens afgebeelde bag

germolens storten het opgebagge,rde 

materiaal langs zij en zijn hiertoe 

voorzien van een opklapbare stort

goot (zie de Uruguay II). 
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De emmermolens kunnen ook 

zoodanig worden ingericht, dat zij 

de baggerspecie in eigen ruim (hop

per) lossen, eveneens kunnen zij 

voorzien worden van een inrichting 

om den gebaggerden grond weg te 

persen; daar een persinstallatie met 

pijpleiding meer toepassing vindt bij 

het werken met zuigers, komen wij 

hierop bij de behandeling van deze 

werktuigen nog nader terug. 

Alvorens tot de zuigers over te, 

gaan geven wij nog eenige detail

foto's; allereerst van den boventrom

mel van een baggermolen, waarbij 

de vijfkantas, waardoor de emmer

ketting in beweging gebracht wordt, 

goed uitkomt en men tevens een 

idee krijgt van de groote afmetingen 

dezer onderdeelen; een detail-foto 

van een stationnairen baggermolen 

laat duidelijk zien : 

a) den beun in het achterschip,

en 

b) de ladderbok, waardoor door

middel van een lier de emmerladder 

op en neer kan bewogen worden. 

Dat de baggerem:µiers voorts op 

verschillende wij zen worden afge

werkt en een zeer uiteenloopenden 

vorm hebben, blijkt b.v. uit de 

emmers van de Adolpho J ose Del

vecchio waarbij de emmers speciaal 

vo'or het werk in compacten bodem 

zijn geconstrueerd en daartoe zijn 

voorzien van hardstalen anden 

met lippen. 
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Détail baggermolen : boventrommel. 

Détail baggermolen :-Le Pirée)n �werking. 

Zeewaardige baggermolen Adolpho José Delvecchio: emmer
inhoud 600 liter; baggerdiepte 15 meter. Geleverd aan een 
Fransche aannemers-maatschappij voor havenwerken, te 
Pcrnambuco. 

11 



12 

Détail zuiger : zandpomp gereed in de constructie-werkplaats. 

Detail zuiger : zuigmond met cutter gereed in de 
constructie-werkplaats. 

Don Ricardo, stationnaire zuiger met persinricbting : zuig
diepte 12 meter; opbrengst 480 kubieke meter.Geleverd 
aan de Buenos-Aires Pacific Railway C0

. 

B. - ZUIGERS

Waar de bodemgesteldheid zich 

er toe leent, waar de gropdsoort 

niet te hard is of het percentage 

steenen niet te groot is, kan ook 

gebruik gemaakt worden van zui

gers. De grond wordt dan opgezo

gen door een zuigbuis, welke op 

verschillende wijzen aan het schip 

kan worden aangebracht, zooals wij 

hieronder nog nader toelichten, ter

wijl de zuiging wordt veroorzaakt 

door een zandpomp van vaak groote 

afmetingen. 

Het spreekt vanzelf, dat deze 

pompen aan groote slijtage onder

hevig zijn tengevolge van het gesta

dig schuren van den grond. Met den 

opgezogen grond worden vaak stee

nen van groote afmetingen mede

geslingerd, zoodat beschadiging van 

de pompwaaiers allicht kan voorko

men. Om voorkomende reparatiën 

spoedig te kunnen uitvoeren is door 

de « Werf Gusto >> een speciale con

structie van het pomplichaam 

bedacht, waardoor een gedeelte van 

het omhulsel met koppelbouten 

wordt bevestigd (zie bijgaande foto) 

en dus uitneembaar is. (Deze con

structie is in verschillende landen 

gepatenteerd). 

Voor het loswoelen van den bo

dem wordt dikwijls gebruik gemaakt 

van een grondsnijder (cutter), welke 

juist voor de zuigopening wordt 

geplaatst en welke den grond los 

maakt, zoodat deze opgezogen kan 

worden; deze cutters krijgen al naar 

gelang der te snijden grondsoort een 

verschillenden vorm. Een typische 

eveneens Yeelal d 

(bladz. rz). De zui0bUÏ5 uc 

gehaald i , i hier aan 

van het schip aan°eb c 

Teneinde, bij he w: 

zuiger steeds Yoldoende 

sen worden ook hier 

aangebracht. In later· -

nog een bijzondere < 

bedacht, waardoor de 

den zuiger over de bri 

te baggeren geul wor -

ligd door zij-ankerliere 

vaartuig zwaait om een � 

neergelaten wordt in 

zoodat het schip hiero 

om een as. Een speciaa.. 

door de Werf Gu to ae 

waarbij door middel Yan • 

wagen )), · welke errijd 

zuiger tevens yoor- o: 

bewogen kan worden_ 

De zelfstoomende ze 

toonen ook een zeer erocr

denheid. De zuigbuis 

voorsteven worden aan°t' 

zooals bij de sleepzui�e __ 

is in het midden Yan 

zooals bij de Java, of in < 

steven zooals bij de C 

deze afbeelding pringt: -

eigenaardige Yorm ,·an

opening in het oo . D 

welke hier is aangebrac 

de voortbeweging Yan -

den bodem en dringt: cl 

zwaarte in den erond. 

door de openin°en in --
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r een gedeelte van 
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zie bijgaande foto) 

"' baar is. (Deze con

·erschillende landen

swoelen "'an den bo
.._ ï gebruik gemaakt 

snijder (cutter), welke 

zuigopening wordt 

e ·e den grond los 

- deze opgezogen kan

en er- krijgen al naar

,,. ·jden grondsoort een
l ·orm. Een typische

grond-snijder is op bijgaande afbeel
ding (bladz. 12) te zien. 

Evenals de baggermolens zijn 

ook de zuigers stationnair of zelfstoo

mend; de stationnaire-zuigers krijgen 

eveneens veelal den ponton-vorm 

(bladz. 12). De zuigbuis welke omhoog 

gehaald is, is hier aan het einde 
van het schip aangebracht). 

Teneinde bij het werken den 

zuiger steeds voldoende te verplaat

sen worden ook hier diverse lieren 

aan ge bracht. In la ter jaren heeft men , 
nog een bijzondere constructie 

bedacht, waardoor de beweging van 

den zuiger over de breedte van den 

te baggeren geul wordt bewerkstel
ligd door zij-ankerlieren, terwijl het 
vaartuig zwaait om een paal, welke 
neergelaten wordt in den bodem, 

zoodat het schip hierom draait als 

om een as. Een speciaal systeem is 

door de Werf Gusto gepatenteerd, 

waarbij door middel van een « paal

wagen )), welke verrijdbaar is, de 

zuiger tevens voor- of achteruit 
bewogen kan worden._ 

De zelfstoomende zuigers ver

toonen ook een zeer groote verschei

denheid. De zuigbuis kan in den 

voorsteven worden aangebracht, of 

zooals bij de sleepzuigers het geval 

is in het midden van het schip, 

zooals bij de Java, of in den achter
steven zooals bij de Chung Hua. Op 
deze afbeelding springt terstond de 
eigenaardige vorm van de zuigbuis

opening in het oog. De« sleeP.kop i>, 

welke hier is aangebracht sleept bij 

de voortbèweging van het schip over 

den öodem en dringt door eigen 

zwaarte in den grond, welke dan 

door de openingen in het zuig hoofd 

Détail zuiger : Paalwagen. 

Java, zeewaardige hopperzuiger met zuig- en perspomp:. voo:
zien van een sleepzu1gkop; opbrengst per _uur ca.rroo kubieke 
meter; zuigdiepte 5-25 meter. Geleverd aan het .. Necler
landsche Gouvernement, clépartement van Kolon1en voor 
baggerwerken in Neclerlanclsch-Inclië. 

.. 

Chung Hua, zeewaardige d1;1bbelsch�oef-zuiger me7 �!kkenzuig
en laadinrichting en persmstallahe; zU1gd1epte 18 50. Gel�
verd aan het Chineesche Gouvernement voor baggerwerken m 
Chineesche havens. 

13 



1-! 

Détail zuiger : sleepzuigkop Java. 

Détail zuiger: zuigbuis met sleepzuigkop Java. 

Gelderlanrl II I, zelfsloomcnclc zeewaarcl igc hopperzuiger met 
persinrichting: laadruim. 1,250 kuhieke meter. Geleverd aan 
èen particuliere maatschappij voor havenwerken in Chili. 

opgezogen wordt; een goed idee van 
deze werking geeft bijgaande afbeel
ding (sleepkop Java). Om het opzui
gen van den grond te bevorderen, 
wordt deze dikwijls losgewerkt door 
krachtige waterstralen, welke door 
speciaal daartoe aangebrachte buizen 
in het zuighoofd gespoten worden. 
Op de afbeelding ziet men duidelijk 
de leidingen, welke met dit doel op 
den zuigkop zijn bevestigd. 

Veel meer dan bij de bagger
molens het geval is, worden de zui
gers zoodanig ingericht, dat zij de 
gebaggerde specie zelf kunnen ver
laden; de « hopperzuigers >> vinden 
veelvuldige toepassing; zij storten 
den opgezogen grond in het eigen 
laadruim (hopper), doch kunnen 
dezen ook op andere wijze wegwer
ken, b.v. storten langszij (in bakken), 
of wegpersen door een leiding. De 
« hoppers >> kunnen den grond lossen 
door kleppen, welke in den bodem 
zijn aangebracht, of deze kan door 
een drijvende leiding naar de plaats 
gebracht worden, waar men dezen 
voor andere doeleinden wenscht te 
gebruiken. 

Het verrichten van velerlei 
functies, kan al naar gelang de 
wenschelijkheid zich voordoet, op 
verschillende wijzen gecombineerd 
worden, waardoor zeer gecompli
ceerde werktuigen kunnen ontstaan. 
De Pologne b.v., een stationnaire 
cutterzuiger met bakken-laad-zuig
inrichting kan op de volgende wijzen 
werken: 

A) Met één der pompen zuigen en

Ja.den in ha.kken la.ngs zij. 

B) Met één der pompen znigen en

persen door een vlotterleiding. 

met de tweede pomp

leiding persen. 

D) )iet één d - .

E) )Iet één er .

zuigen en met de tweede 

den wal per en. 

Alvoren Yan dï-
. af te stappen, moe 
even de werktui en ,
bij het uitvoeren 
heden vrij wel ollill.E 
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n) drijvende le- · _
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op twee speciaal-colli 
lijk de .klepbakken 
ken. 
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vermeden zouden "WO
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c) Met één der pompen zuigen en

met de tweede pomp in serie door vlotter

leiding persen. 

D) Met één der pompen uit bakken

zuigen en persen naar den wal. 

E) Met één der pompen uit bakken

zuigen en met de tweede pomp in serie naar 

den wal persen. 

Alvorens van dit onderwerp 
af te stappen, moeten wij hier nog 
even de werktuigen vermelden, welke 
bij het uitvoeren der werkzaam
heden vrijwel onmisbaar z1Jn : 

A) bakken en lichters.

B) drijvende leiding.

Bij de bakken wijzen wij hier 
op twee speciaal-constructies; name
lijk de klepbakken en de kantelbak
ken. 

De klepbakken worden vol
gens eigen systeem geconstrueerd 
waarbij de klepsluiting hydraulisch 
is ingericht ; door het openen der 
kleppen wordt de lading gelost, 
waarna de kleppen wederom geslo
ten wqrden. Voor het lossen van 
zand, 'tnodder, enz., worden deze 
bakken veel gebruikt. Het behoeft 
echter geen betoog, dat wanneer het 
gaat om het storten van rots of stee
nen, deze bakken minder geschikt 
zijn, daar de kettingen en kleppen 
allicht beschadigd worden. 

Bij het zoeken naar een deug
delijk systeem, waarbij deze bezwaren 
vermeden zouden worden, heeft men 
een vernuftige oplossing gevonden, 
namelijk de « kantelbakken >>. DezE' 
zijn zoodanig geconstrueerd, dat,door 
het vullen van een specialen tank, de 
bak in hellende positie wordt ge-

Proefbaggeren van den zelfstoomenden zeewaardigen hopper
zuiger Antwerpen II I; voorzien van persinrichting, laadruim 
800 kubieke meter. Geleverd aan een particuliere maat
schappij. 

Twee kipbakken op de werf in aanbouw. 

Pologne, st�tionnair_e zuiger met persinrichting en bakkenzuig
en laad-mstallatie. Geleverd aan een particuliere maat
schappij voor havenwerken te Le Havre. 

15 



16 

bracht, terwijl na het lossen der 

lading, de bak weder automatisch in 

den origineelen (horizontalen) stand 

wordt gebracht. 

Drijvende persleiding onder constructie. 

De speciale constructie van 

Werf Gusto is in vele landen gepa

tenteerd ; vooral bij het uitvoeren 

van havenwerken worden de kan

telbakken veel gebruikt. Momenteel 

is er een serie van deze bakken voor 

de haven van Curaçao en voor de 

haven van Melilla (Marocco) en voor 

de ha ven van San Este ban de Pra via 

Kiepbak, laaclruim met kleppen en klepkcUingcn. 

(Spanje) in aanbouw. 

Wat betreft de drijvende leiding zou men 

allicht geneigd zijn, de belangrijkheid van dit 

onderdeel te onderschatten; wanneer men echter 

bedenkt, dat het gebaggerde materiaal dikwijls 

op grooten afstand weggeperst moet worden, 

waarbij de persleiding op speciale flotteurs of 

op pontons drijvende gehouden moet worden, 

springt de bijzondere constructie reeds dadelijk 

in het oog, terwijl de groote afmetingen op de 

foto goed uitkomen. 

· Een bijzonder probleem is hierbij de ver-.

binding der elementen onderling, welke gewoonlijk 

door middel van gewapend rubber-koppelingen 

geschiedde. Een belangrijke verbetering, vooral 

wanneer de leiding in woelig water 

wordt gebruikt, zijn de stalen bol

koppelingen, welke de werf Gusto 

'nog wist te vervolmaken, zoodat deze 

een groote bewegelijkheid aan langen 

levensduur paren. 

Gietstalen bolkoppeling voor de verbinding van twee 
elementen eener drijvende persleiding. 

Momenteel zijn twee groote 

leidingen, namelijk één met een dia

meter der persleiding van 900 m ;m 

en één met een persleiding van 

650 m;m di�meter in bewerking, 

welke leidingen voorzien zijn van 

speciaal uitgevoerde koppelingen, 

welke in het bijzonder voor gebruik 

in zee geconstrueerd zijn. 

Deze dienen - -

kanalen, spooru-eQÏ.n!!'[a 

Grint-excavateur in werking j 1 

De verplaat:in� � 

worden gestort of door -

den excavateur kan 

hier speciale emme - g · 
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C. - EXCAVATEURS

Deze dienen voor verplaatsing van grond op het land; voor het uitgraven van 

kanalen, spoorwegingravingen, het weggraven v_an verhoogingen, enz. 

Grint-excavateur in werking bij het uitgraven van een kanaal. Geleverd aan een particuliere maatschappij voor kanaal
werken in Limburg (Holland). 

De verplaatsing geschiedt op rails, terwijl de weggegraven grond in wagons kan 

worden gestort of door een stortgoot of riem zonder eind op een plaats in de nabijheid van 

den e cavateur kan worden gestort. Wanneer de grond meer consistent is, worden ook 

hier speciale emmers gebruikt, welke het losmaken van den bodem gemakkelijk maken. 
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Drijvende mastbok met een hefvermogen van roo tons 
bestemd voor Le Havre. 

Zelfstoomende, derrickendc draaikraan met een hefver
mogen van 60 tons, voor de haven van Manchester. 

Het monteeren van den arm op een 200-tons kraan. 

DRIJVENDE KRANEN 

Als tweede specialiteit noemen 
WIJ de drijvende kranen voor het beffen 
en verplaatsen van zware lasten. 

D groote vlucht welke de scheep
vaart en dus ook de bouw van schepen 
in de laatste dertig jaren genomen heeft, 
veroorzaakte een onverwachte uitbrei
ding en dikwijls zelfs een algeheele om
mekeer in de vele technische hulpmid
delen, welke moesten dienen bij den 
aanbouw der schepen en het uitbreiden 
van havens. 

De lasten, welke hierbij verplaatst 
moesten worden, als turbines ketels ' ' 
lieren, enz., en bij de oorlogsschepen de 
enorme kanonnen, geschuttorens, enz., 
werden steeds zwaarder, terwijl door de 
groeiende afmetingen der vaartuigen aan 
de bokken of kranen steeds ho oger 
eischen werden gesteld, wat betreft de 
vlucht en de hijschhoogte, alsmede aan 
de nauwkeurigheid, waarmede de lasten 
kunnen geplaatst worden. 

De drijvende bokken bleken reeds 
spoedig niet in staat om aan alle eischen 
te voldoen; wel kunnen hiermede zware 
lasten (honderd tons en meer) geheven 
worden, doch zoowel de vlucht als 
de' hijschhoogte zijn te beperkt, om 
hiermede de moderne zeekasteelen te 
bedienen. 

De drijvende draaikranen met 
vasten arm, waarvan er door de Firma 
A. F. Smulders verscheidene geleverd 
werden, bleken niet voldoende om te 
beantwoorden aan de steeds zwaardere 
eischen, welke aan déze werktuigen 
worden gesteld; zoodoende 1s men er 

toe gekomen een ehee � 
en wel de electri che.

welke reeds ter tond
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en wel de electrische, derrickende, torendraaikranen, 
welke reeds terstond een groot succes bleken. 

De Italiaansche admiraliteit welke offerte had 

aangevraagd voor de levering van een kraan met een 

hijschvermogen van 150 tons, verkoos dit nieuwe type 
met algemeene stemmen, hoewel acht andere kraner:
bouwers van naam medeconcurreerden (zie afb. blz. 20)� 

De opdracht werd na ingebruikname van het werktuig 
spoedig door meerdere orders gevolgd en sinds dien 
werden deze drijvende kranen met groot hefvermogen 
geleverd naar de groote havens, welke op een moderne 

uitrusting prijs stelden. Wij noemen,' onder andere : 

Liverpool, Manchester, Bull, New-Castle, Le Havre, 

Antwerpen, Napels, Taranto, Leningrad, Buenos-Aires, 
Reval, Rio-de-Janeiro, Stavanger, Spezzia, enz. 

Ten einde den lezer in staat te stellen, zich 
een duidelijk idee te vormen van deze werktuigen, 

geven wij hier nog eenige nadere bijzonderheden. 
De kranen zijn of zelfstoomend (zie blz. r8) of 

stationnair en worden dan al naar gelang de wijze van 

uitvoering op een ponton of op een zeewaardig schip 

geplaatst; reeds terstond bemerken wij, dat men er 
steeds meer van terugkomt deze groote kranen van 
voortstuwingsmachines te voorzien, daar reeds bij 
betrekkelijk geringe windkracht de hulp van sleep
booten onontbeerlijk blijkt, hetgeen bij den grooten 
windvang van de kraanconstructie wel te begrijpen 

is. De machine-installatie is zeer kostbaar en kan zeer 

Centrale toren van een draaikraan van groot hefvermogen. 
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150 tons kraan in de haven van Spezia. Geleverd aan 
het Italiaansche Gouvernement. 

Hoofdblok en hulpblok voor een 150 tons kraan, resp. voor 
het lichten van 150 en 40 ton. 

zoo tons kraan Ma$moth behulpzaan bij het monteeren 
van een landingsbrug. 

zelden ten volle benut worden, daar ook 
. in havens en nauwer vaarwater, waar 
deze kranen gewoonlijk gebruikt w_orden, 
de assistentie van sleepbooten niet ge
mist kan worden. 

He kraan-geraamte 1s niet 
geplaatst op loopwielen, welke op rails 
op het dek rusten, doch wordt gedragen 
door een hoogen kegelvormigen toren; 
om den top van dezen toren kan de 
kraan geheel rondzwenken, terwijl de 
ruimte op het dek geheel vrij blijft 
(zie afb. blz. 19). 

De kraanarm is aan de eene zijde 
van dit kraan-geraamte scharnierend ver
bonden - hetgeen op de afbeelding 
op bladzijde 20 duidelijk waarneem
baar is - terwijl aan de andere zijde de 
arm door middel van trekstangen en 
schroefspillen op en neer bewogen kan 
worden. Voor het gedeeltelijk uit balan
ceeren van den kraanarm is aan de 
achterzijde van de kraan-constructie een 
groote ballastkist aangebracht, hetgeen op 
bovenstaande afbeelding goed zicht baar 
is. Desgewenscht wordt de last geheel 
uitgebalanceerd door twee verrijdbare 
contragewichten, ,,elke de · ponton 
steeds in horizontalen stand houden; 
door voorts aan de ponton een specialen 
vo'Im te geven, welke door de Werf 
Gusto is gepatenteerd, heeft men bereikt, 
dat de ponton ook zonder het aanbren
gen van ballast in het ruim, in hori
zontalen stand blijft. 

Aan den kraanarm worden 
gewoonlijk hijschblokken of haken van 
verschillend hefvermogen aangebracht 
en waar het gaat om lasten van groot 
gewicht; worden deze blokken hiertoe 
speciaal vervaardigd; langs de onder-
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en kraanarm worden 

:-::: bblokken of haken van 

efrermogen aangebracht 

!!ëlat om lasten van groot 

en deze blokken hiertoe 

.aardigd; langs de onder-

zijde van den kraanarm worden dikwijls één of meer loopkatten aangebracht, welke 
kleinere lasten met groote snelheid kunnen verplaatsen. 

Deze kranen worden geheel electrisch gedreven, waarvoor een complete electrische 

installatie aan boord aanwezig is. Verschillende veiligheids-inrichtingen zijn aangebracht, 

waardoor het mogelijk is ook de grootste lasten met de grootste zekerheid te behandelen 

en met de grootste nauwkeurigheid te plaatsen; het hijschen en laten zakken van de lasten 

is geheel onafhankelijk van de zwaarte der geheschen voorwerpen, zoodat de zwaarste 
stukken op een millimeter nauwkeurig kunnen geplaatst worden, hetgeen bij het plaatsen 
van machine-installaties, enz., van groot belang is (zie afb. blz. zo). 

De bediening van de kraan geschiedt geheel vanuit het stuurhuis, hetwelk zoo is 
aangebracht, dat de kraanbestuurder gemakkelijk alle manipulaties kan overzien; in de 

stuurhut bevinden zich diverse apparaten, welke automatisch den stand van de kraan en 

het gewicht der geheven lasten aangeven; bovendien zijn de nieuwste veiligheidsapparaten, 

automatische schakelaars, enz., aangebracht. 

De schetsen op blz. zr en 25 geven reeds een idee van de groote afstanden en groote 

hijschhoogten, welke men met deze werktuigen kan bereiken en dit wordt nog tastbaarder 
voorgesteld door een schetsje waarop een 200-tons kraan op dezelfde schaal als de bekende 
scheeve toren van Pisa is afgebeeld. Bij sommige uitgevoerde kranen ligt het ho0gtepunt 
75 meter boven water, terwijl de vlucht van den arm soms 60 meter bedraagt. De groote 

Colonne Vendóme 
Parijs. 

150 ton drijvende kraan. 

Tt.tT 

2.�0 

10 

Toren van Pisa. 200 ton drijvende 1,raan. 
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r 50 tons kraan behulpzaam bij het mon teeren van een deel der 
bovenconstructie, wegen,d� 90, tonf;: op ,e�n,;so,örtge)i jkekraan.

;--:i' :: ... _ . .  ...;.,� .;.-.. t··;;-;-- :c--·�, -,,,.,. ; .. -

Drie bokken verrichten hier het werk van één kraan. 

Het lichten van een onderzeeër door de 400 tons kraan A nteo.

vlucht bewijst vooral diensten, waar de 
kraan niet onmiddellijk bij de plaats 

waar de last moet worden opg�nomen 

of neergelaten kan worden gebracht. 

zooals uit deze afbeelding blijkt. 

De montage van dergelijke kranen 

brengt natuurlijk eigenaardige moeilijk
heden met zich mede; de groote voor
deelen, welke een kraan boven een 
mastbok biedt, blijken duidelijk uit bij

gaande montage-foto's, waar in beide 

gevallen het bovenportaal op het kraan-

-'. gej."aanite wordt geplaatst en waarbij één 

kraan het werk van drie bokken verricht. 

Voor de curiositeit nemen wij nog 

een foto op van een geweldigen bok, met 
400 tons hefvermogen, welke gecon
strueerd werd voor het lichten van gezon

ken vaartuigen, voornl. onderzeeërs. 

Hebben wij hierboven slechts de 

kranen met groot hefvermogen behan

deld, waarvan de constructie slechts door 

enkele firma's, welke zich op dit gebied 

speciaal toeleggen, kan worden onder
nomen, dit hoofdstuk zou niet compleet 
zijn, indien wij de kleinere kranen geheel 
buiten beschouwing lieten. 

Geheel volgens het type van de 

groote drijvende kranen, werden kleinere 

werktuigen met een hefvermogen van ro 

tot 40 tons gebouwd; bovendien werden 

een aantal grijperkraantjes, meer in het 

bijzonder voor het verladen van steen
ko?l, geleverd. 

Een geheel op zichzelf staand 

soort vormen de havenkranen met of 
zonder rijdend portaal. Het hefvermogen 

varieert hierbij gewoonlijk van r tot 

5 tons en een bijzondere vereischte is, 

dat alle bewegingen als zwenken, hijschen 

en toppen, snel kunnen worden uitge-

voerd. Een bijzon 

waarbij deze k:rane 
de last in horizontal 

krachtverbruik Yer 

gedeponeerd. He z 

uitvoerig wilden besc ·· 
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ijzcmdere vereischte is '
;Ïngen al zwenken, hijschen 

-unnen worden uitge-

voerd. Een bijzonder -systeem (in éle larrden gepatenteerd) wordt- hierbij toegepast, 

waarbij deze kranen zoodanig worden geconstrueerd, dat bij het toppen van den arm, 

de last in horizontale richting wordt verplaatst. Hierdoor wordt een groote besparing van 

krachtverbruik verkregen, terwijl de last op alle punten binnen zekeren radius;�kan worden 

gedeponeerd. Het zou ons buiten het bestek van dit boek voeren, indien wij dit systeem 

uitvoerig wilden beschrijven, doch worden volledige bijzonderheden gaarne door de Werf 

Gusto op aanvraag verstrekt. 
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Bunkeren met kolendragers te Rotterdam. 

Kolentransporteur Bujun Maru met een laadruimte van 
1000 ton. Rendement 200-250 kubie)rn meter, geleverd 
voor de haven van Dalny. 

Transportladder van den kolentransporteur Bujun Maru 
met transportband. 

KOLENTRANSPORTEURS 

EN KOLENELEVATEURS 
. 

Als derde specialiteit der Werf 
noemen-:-; wij de Kolentransporteurs en 
koleneleva teurs. 

Deze schepen zijn speciaal gecon
strueerd voor het automatisch bunkeren 
van zeeschepen. 

Een vijf-en-twintig-tal jaren gele
den werd het bunkeren van zeeschepen 
beschouwd als een noodzakelijk kwaad, 
waarmede de reeders, de officieren en de 
bemanning genoegen moesten nemen. 
Niet alleen ging het laden der ruimen, 
door het storten van de steenkool in 
zakken, gepaard met veel tijdverlies, 
doch deze wijze van bunkeren was ook 
kostbaar, door het groot aantal werk
krachten hierbij benoodigd, terwijl groot 
ongemak door stof en kolenzwart ver
oorzaakt werd. Het is dus niet te ver
wonderen, dat men reeds jaren zon op 
middelen om hierin verbetering te bren
gen en het technisch-bureau der Firma 
A. F. Smulders heeft aan dit probleem 
ook haar serieuze aandacht gegeven. 

De besprekingen met vooraan
staande persoonlijkheden uit de practijk 
en, de jarenlange ervaring, welke men 
reeds op het gebied van de constructie 
van elevateurs had verkregen, hebben 
de Firma A. F. Smulders in staat gesteld 
het beoogde doel te bereiken, zoodat 
men er in geslaagd. is, een werktuig te 
ontwerpen, hetwelk het bunkeren snel, 
economisch en stofvrij uitvoert. Het is 
dan ook begrijpelijk, dat de automa
tische bunkermachine, welke in 1905 aan 
de « Coal Trading Association » te Rot
terdam als resultaat dezer studie werd 

aangeboden, in alle o 
kwamen en deze _ he 
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_ aangeboden, in alle opzichten een succes bleek en verschillende << repeat-orders l> binnen

kwamen en deze schepen naar vele havens werden afgeleverd. 

Vermelden wij nog, dat een machtig syndicaat van Duitsche steenkolen-handelaren 

<< een speciale commissie )> heeft benoemd tot het bestudeeren van de diverse systemen van 

kolentransporteurs in gebruik in Europa en in de Vereenigde Staten; na volbrachte taak 

heeft men de eerepalm toegewezen aan het door de Werf Gusto ontworpen systeem, als 

zijnde « het eenvoudigste, duurzaamste en meest economische l>.

Voor hen, die in deze vaartuigen belang stellen, laten wij eenige details volgen. 

De capaciteit (het laadvermogen) dezer schepen varieert gewoonlijk van 500-1000 

tons steenkool, ofschoon het vanzelf spreekt, dat schepen van grooter capaciteit gebouwd 

kunnen worden. Het ruim is door dwars-schotten in meerdere afdeelingen verdeeld; in 

het midden van het schip loopt een transportband, terwijl de kolen,door het openen van 

daartoe aangebrachte schijven, in ielke gewenschte hoeveelheid op den transportband 

kunnen gebracht worden. 

De transportband of als men wil de emmerketting, wordt gedreven door één der 

twee machines, welke bij het varen één der twee schroeven in beweging brengt. Voordat 

de kool in den transportladder opgevoerd wordt, passeert deze een· weegmachine, welke 

r�- - -------

Kolentransporteur Prosper bij het bunkeren van het stoomschip Dr. Adolf Schmidt. 

7 
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KoleneleYator Holland lost de rijnaak Heinrich en bunkert 
tegelijkertijd het ss. Minerva.

Cokes-uitclrukmachine, geleverd aan de Staatsmijnen 
te Limburg. 

Electrische kolenverlaaclbrug met 3 tons grijper. 

automatisch het gewicht registreert, zoo

dat het gewicht van de gestorte kool, 

nauwkeurig bekend . is. 

De emmerladder is aan het eind 

voorzien van een stortgoot, welke op 

zoodanige wijze bevestigd is, dat deze 

door een draaikraantje in verschillende 

richtingen kan geplaatst worden, terwijl 

de goot zelf telescopisch is en dus al 

naar l behoefte langer of korter kan 

gemaakt worden. 

Wij gaven reeds met een enkel 

woord aan, dat de steenkool automa

tisch gewogen wordt, alvorens in den 

emmerladder omhoog gevoerd te wor

den; de hiertoe aangebrachte bascule 

weegt binnen I O / o nauwkeurig, ook

wanneer het vaartuig zich in sterk 

hellende positie mocht bevinden. Een 

belangrijk voordeel boven het bunkeren 

op de vroegere manier wordt dus ver

kregen, doordat steeds het afgeleverde 

gewicht is geregistreerd. 

Uit de practijk is gebleken, dat 

een uuropbrengst van circa 200 tons 

ruimschoots voldoende is, zoodat bij de 

constructie van deze transporteurs ge

woonlijk, met dit rendement rekening 

gehouden wordt; het spreekt vanzelf, 

dal desgewenscht deze vaartuigen voor 

een hooger rendement kunnen inge

richt worden. 

De transporteurs zijn dubbel

schroef-stoombooten, welke zich snel 

kunnen verplaatsen, zoodat zoo weinig 

mogelijk tijd verloren gaat bij het varen 

van de kolenlaadplaatsen naar de te 

bunkeren schepen. 

Ook kunnen dez
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Ook kunnen deze vaartuigen voorzien worden van grijperkraantjes of van een 

soortgelijke installatie, welke het laden der transporteurs bespoedigt. 

De elevateurs zijn speciaal geconstrueerd om de steenkolen vanuit langszij geplaatste 

lichters te transporteeren naar de bunkers van schepen of te storten in wagons. 

Deze elevateurs hebben geen eigen laadruim, ·terwijl in verband met de zware boven

constructie het vaartuig meestal stationnair is en dus den pontonvorm heeft, zoodat deze 

werktuigen in uiterlijk geheel van de transporteurs afwijken. 

Om de kolen uit de lichters te voeren, zijn zij voorzien van een dubbele· emmer

ketting; het bunkeren van schepen geschiedt op dezelfde wijze als bij de transporteurs, 

terwijl nog een afzonderlijke stortgoot voor het laden van wagons is aangebracht. 

Het rendement van de geconstrueerde installaties is 5-600 ton per uur; de West/alen 

voor welke een rendement van 600 ton per uur was gegarandeerd,behaalde bij de beproe

vingen een uuropbrengst van ruim rooo tons. 

Onmiddellijk in aansluiting aan de drijvende kolentransporteurs, noemen wij hier 

de kolen-verlaadinstallaties, welke al naar gelang de plaatselijke omstandigheden en de 

gestelde eischen, zeer verschillend worden geprojecteerd; wij moeten ons hier beperken tot 

slechts enkele afbeeldingen. 

Kolenelevator vVestfalen bunkert een stoomschip over een lichter heen. 
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De talrijke onderdeelen aan het mijnbedrijf, onder andere aan de Nederlandsche 

Staatsmijnen in Limburg geleverd, kunnen wij hier slechts in het voorbijgaan noemen. 

Alvorens te besluiten voegen wij ten slotte nog enkele afbeeldingen van diverse 

werktuigen en vaartuigen aan de reeds uitgebreide lijst toe, waaruit blijkt, dat d<:! Firma 

A. F. Smulders, \Verf Gusto, zich ook met succes op meer algemeen terrein bewogen heeft. 

In de eerste plaats noemen wij de passagiers- en vr�htschepen en de tankschepen; 

enkele fotografieën geven een denkbeeld van hetgeen op dit gebied werd bereikt (zie 

afbeeldingen blz. 40 en verder). 

Het spreekt bijna vanzelf, dat waar bij het verplaatsen en sleepen van kranen, 

baggermolens en zuigers de sleepboot zulk een voorname rol speelt, ook de bouw van deze 

schepen steeds de aandacht had, al bleef natuurlijk de constructie dezer kleinere vaartuigen 

een tweede plaats innemen. 

Naast den bouw van grootere objecten is het natuurlijk voor het evenwichtig 

exploiteeren der diverse afdeelingen steeds noodig ook de constructie van kleiner materiaal 

te ondernemen .. Daar dit terrein echter uit den aard der zaak zich zeer ver uitstrekt en 

de verschillende constructies op dit gebied natuurlijkerwijze minder belangrijk zijn, moeten 

deze in dit werk van meer beperkte strekking achterwege blijven. 

Herinnering aan het Koninklijk bezoek aan Wei'/ Gusto. 





Nog meer dan de beschrijving der gebouwen brengen de hierbij afgebeelde 

schepen, werktuigen en constructies, door de Werf Gusto in den loop der jaren naar alle 

oorden der wereld geleverd, de belangrijkheid en den groei van dit bedrijf naar voren. 

De laatste verbeteringen en vindingen op het gebied van kranen-, scheeps- en • 

machine-bouw worden bestudeerd en toegepast; de outillage der werkplaatsen wordt steeds 

op peil gehouden. 

Vele der afgebeelde schepen en werktuigen zijn nog in de laatste jaren gebouwd; 

een zuiger van geweldige afmetingen, welke na voltooiïng de grootste ter wereld zal zijn, 

is in aanbouw voor de Argentijnschc regeering; een kleinere, doch speciaal geconstrueerde 

cutterzuiger voor het zelfde Gouvernement is op het oogenblik onderweg naar de Nieuwe 

Wereld; een mastbok en diverse materiaal (kantelbakken en speciaal-lichters voor beton

blokken) werd kort geleden geleverd met bestemming naar Dakar (Afrika); zoo juist 

wordt de constructie van een groote drijvende kraan voor Spaansch Marocco, alsmede voor 

diverse kantelbakken aan de Firma Smulders opgedragen. 

Deze enkele grepen uit het gebeuren van de laatste maanden, toonen voldoende, 

dat der traditie getrouw, de zaken met kracht en energie worden voortgezet. Een krachtige 

en bekwame leiding zal ook hier met steeds nieuwe kracht niet slechts den bloei der laatste 

jaren weten te be3tendigen, doch de ontwikkeling van het bedrijf langs nieuwe banen 

verder voeren. 

Besluiten wij met in herinnering te brengen het blijk van koninklijke waardeering, 

hetwelk aan de Werf Gusto kort geleden mocht ten deel vallen toen het Hare Majesteit, 

begeleid door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik en Hare Koninklijke Hoogheid 

Prinses Juliana, mocht behagen, een bezoek aan deze werf te brengen. 
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N. V. Chaudronneries A. F. SMULDERS,
A GRACE=BERLEUR bij Luik (België) 

------�------

In aansluiting aan de beschrijYing yan de bedrijven te Schiedam, geven wij hierna 

eenige bijzonderheden betreffende het zusterbedrijf. de N. V. « CHAUDRONNERIES 

A. F. SMULDERS >>, Grace-Berleur-bij-Luik, waar de constructiewerkplaatsen en de ketel-

fabricatie zijn geconcentreerd. 

Dit bedrijf werd in 1858 gesticht en verwierf voor den oorlog een groote bekend-

heid wat betreft de ven-aardiging Yan metaalconstructies en ketels; door den oorlog werd 

de bedrijvigheid eenigen tijd onderbrdken, doch terstond na den wapenstilstand werd de 

reorganisatie der fabriek met energie ter hand genomen en de belangrijk uitgebreide werk

plaatsen konden den onderbroken arbeid reeds spoedig hervatten. 

* 
* * 

Onder de merbrnardige werken die na den oorlog door de afdeeling METAALBOU\iV 

tot stand werden gebracht, noemen wij o. a. : 

De Yolledige wederopbouw Yan de meest belangrijke staalfabrieken van het land, 

met hun hoo0oYens, cowpers, pijpleidingen yoor gas- en stofreiniging, fabricage-hallen, 

enz., enz. 

Hal van staalfabriek. Oppcn·lakte 12,745 m�. 

Beweegbaar geraamte, 36mSj hoog. 
Syst. I�oepe. 

Belasting per 1000 m. 25 ton. 

Hoogoven toren . 
Gasafname en zuiveringspijpen. 

Tonnemaat 500,000 kg. 

Petroleumtanks geleverd aan de.-\. P.C., te Antwerpen. 
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Aan de afdeeling voor de fabricatie van groote ketels, welke reeds volledig was toe
gerust voor de vervaardiging van alle soorten fabrieks- en scheepsketels, werd een speciale
afdeeling « Groot-Smederij >> en Perserij toegevoegd, alsmede een speciale Constructie
afdeeling, zoodat nu de bouw en de installatie van volledige moderne verwarmings-ce�tralen
kon worden ondernomen. 

De afdeeling «Warmte-Besparing>> werd eerst in den lcra.tsten tijd gesticht en verdient
een bijzondere vermelding door de constructie van de recuperatie-installaties A. F. S.

Deze speciale installaties wenden de verloren warmte aan van de in het bedrijf in gebruik
zijnde ovens of vuren, onverschillig in welke industrie; zij benutten ook de afgewerkte heete
gassen uit gasmotoren van hoogovens, cokes-ovens, etc., voor de voortbrenging van stoom.

De hierbijgaande grafische 
voorstelling geeft de hoeveelheid 
stoom aan, voortgebracht per kilo
gram in den g.1sgenerator gebrachte 
brandstof, bij verschillende tempe
raturen en bij verschillende samen
stellingen van den rook bij het bin
nendringen in de A. F. S. recupera -
tie-installaties. 

Recuperatie-instelling .-\.F.S. - Verbruik 3600 kg. stoom 
per uur. - 350 oververhitting. - Capaciteit 15 kg. i\12. 

De installaties A. F. S. met rookbuizen zijn zoodanig gebouwd, dat de pijpenbundel 
kan worden weggenomen, zoodat het schoonmaken aan de waterzijde wordt vergemakkelijkt. 

Scheepsketel van 200 i\!2 X 13kg. 
met 3 vuurhaarden « Gourley "· 

Zij zijn allen voorzien van automatische voeding en van 
een bijzondere inrichting, waardoor de pijpen langs de rookzijde 
kunnen schoongemaakt worden gedurende de werking, dat wi lzeggen 
zonder de -ovens noch de stoomvoortbrenging stil te leggen. 

Deze ketels kunnen zonder metselwerk worden geplaatst. 
Zij zijn voorzien van een «By-Pass>> en kunnen naar verkiezen 
verzadigde of oververhitte stoom leveren. 

Zoo zich een gebrek voordoet aan de mechanische trek, 
kunnen de ovens voortwerken met den bestaanden schoorsteen 
zonder dat de rook door de ketels gaat. De schacht van den bak-
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" en. 
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be-taanden schoorsteen 
-. De :::chacht van den bak-

steenen schoorstten wordt steeds op een voldoende temperatuur gehouden om onmid
dellijk den natuurlijken trek te herstellen. 

Het spreekt vanzelf, dat deze ketels de werking van de ovens hoegenaamd niet 
mogen veranderen en daarom is het noodig, dat de depressie achter de oven dezelfde is 
na het aanbrengen van de recuperatie-installatie als te voren met den natuurlijken trek. 
Het is bovendien noodzakelijk, dat de mechanische trek volkomen goed geregeld kan 
worden. 

Het is een welbekend feit, dat in de moderne -gasfabrieken de distillatie-ovens voor
zien zijn van recuperatie-installaties met automatischen trek na de economisers in bak
steen 

Zoo heeft de Firma A.-F. Smulders onder meer in de gasfabrieken van Antwerpen 
recuperatie-installaties A. F. S. geplaatst, die ter algeheele bevrediging van deze maatschappij 
werken; vervolgens zijn achtereenvolgens vier distillatie-ovens van de Continentale Gas
maatschappij te Brussel met recuperatie-installaties A. F. S. toegerust. 

In de fabrieken van chemische producten is het even
eens een eerste vereischte niets te wijzigen aan de werking 
van de ovens; ook deze fabrieken gebruiken mE:t gunstig 
gevolg de recuperatie-installaties A. F. S. en ontving de 
Firma Smulders zeer bijzondere tevredenheidsbetuigingen 
van de N. V. << L'Azote », die deel uitmaakt van de groep 
Ougrée-Marihaye te Ougrée (België). 

Ook de metaalfabrieken hebben de beweging gevolgd, 
die haar oorsprong vond in de Vereenigde Staten, in Groot 
Britannië en in Duitschland waar men over het algemeen 
van meening is, dat het voornaamste voordeel van de recu-

Recuperatie-installatie A.F.S. met rookpijpen. 
Temperatuur van den rook bij intrede 470°. 

peratie-installaties met mechanischen trek, buiten de voortbrenging van goedkoopen 
stoom, juist hierin gelegen is, dat men den trek volkomen meester is. 

Sedert den wapenstilstand zijn de meeste JY[ artin-ovens van dit land met bijzondere 
recuperatie-installaties toegerust, die stoom, warme lucht en drijfkracht voortbrengen. 

Onder andere zijn dergelijke installaties door de Firma A.-F. Smulders met succes 
geleverd aan: De « Usines Henricot J>, te Court-Saint-Etienne, de « Fabrique Nationale 
d'Armes de guerre», te Herstal, de « Union Minière du Haut-Katanga ll. Deze firma heeft 
niet geaarzeld hare koperovens met recuperatie-installaties te voorzien, die ha,ar al de 
noodige drijfkracht leveren. 

De laatste installatie A. F. S. die geleverd werd heeft een productievermogen van

20 ton per uur bij 20 kilogram druk en 400° oververhitting. 

Deze productie, welke uitsluitend verkregen wordt met de verloren warmte van 
een oven door middel van een nkele A. F. S. installatie, bewijst wel dat deze speciale recu
peratie-installaties in productievermogen de geweldige generatoren der centralen nabij 
komen. 

In geheel bijzondere mate komt een effectief gebruik van de ten dienste staande 
warmte vooral bij de cement-industrie op den voorgrond. 
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De cementfabrieken hebben - dan ook hun toeducht genomen tot de recuperatie

installaties A. F. S. om niet meer genoodzaakt te zijn vreemde drijfkracht te gebruiken 

en ten einde in hun eigen centrale dr noodige 

drijfkracht voort te brengen door het opvangen 

van de verloren warmte. 

Onder meer vermelden wij de << Sosiété 

Générale de3 Ciments Portland de l'Escaut >>, te 

Antoing, die een groep A. F. S. bezit Yan 12,5 

ton stoom per uur onder 20 kilogram druk en 

325° oververhitting. De << Carrières et Ciments 

Bataille JJ, te Gaurain-Ramecroix hebben ook t\vee 

ovens van 200 ton voorzien van recuperatie

installaties A. F. S. waardoor de drijfkracht 

geleverd wordt, noodig voor het dagelijks maken 

van 400 ton cement. 

Deze twee laatstgenoemde installaties voor 

warmtebesparing zi;n de machtigste van Europa. 

De afdeeling voor « warmtebesparing )) 

heeft de uitsluitende fabricage-vergunning ver

kregen voor België, Koloniën en het Groot

Hertogdom Luxemburg, van den draaienden 
luchtvoorwarmer « Lijungstrom J>. 

Wat de financieele bladen schrijven 
over onze 

BESP ARINGSINST ALLA TIES 

A.F. S. 

Cittreksel uit de Revue de la Bourse et 
de ['Industrie, van l-+ Januari 1928. 

CDIE;-JTS DE L'ESCAUT. -Ten gevolge 
van de opslorping van de « Ciments de 
Tournai », heeft de Vennootschap, die reeds 
een draaienden oven bezat met een dage
lijksche opbrengst van 90 ton, een tweede 

1 

van 180 ton aangekocht. Daarenboven, zal 
de nieuwe fabriek, die reeds opgericht en 
toegerust is, binnen enkele weken beginnen 
te werken. 

Deze laatste heeft twee draaiende ovens 
met een dagelijksche opbrengst van 250 ton 
ieder, en alles werd voorzien om zoo noodig 
de installaties te verdubbelen. De ketels 
tot het opvangen van den stoom, werden 
aangepast bij de ovens van de nieuwe 
fabriek, die tegen de electrische centrale 
,·an A.ntoing aanleunen. De wederopgevangen 
sto:J/n zal verkocht worden aan de electrische 
centrale, wat, naar beweerd wordt, aan de 
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Fig. 1. 

Onderdeelen van een clraaienden luchtvoorwarmer « LIJNGSTROM ». (In alle landen gebrcvetecrcl). 

I. Draaiende rotor ;
2. Onderdeelen ,·an den rotor, die het verwarmend

vlak uitmaken ;
3. Bovenwand;
4. Benedenwand ;
5. Benedenkamer ,·oor het doorlaten van gassen ;
6. BoYenkamer yoor het doorlaten van gassen ;
7. \·entilator die de warme gassen opzuigt;
8. BoYenkamer ,·oor het doorlaten van gassen ;
9. Yentilator die de lucht naar buiten drukt;

10. Benedenkamer voor het doorlaten van gassen ;
1 I. Drijfrollen ;
12. Roetblazer ;
13. Leid rollen ;
14, Draagrollen ;
15. Tandrad ;
16. Naaf;
17. Ketting;
18. Vermindering \'an het toerental;
19. Riemschijf.

DE WERKIKG. 

De rotor, bestaande uit cor.centrische lichamen van gegolfde ijzeren platen van gewoon metaal, draait langzaam; 
hij wordt verwarmd door de hitte die door den rook opstijgt. Hij staat zijn warmte af aan de stroomingen die uit de 
lucht komen, die hem in de O\·ergestelde richting dra,ien. 

Deze voortdurende draaïng houdt, de thermische uitwisselingvlakken voortdurend schoon. Het nuttig vermogen 
van den voorwarmer blijft constant. 

Deze voorwarmer is de nieuwste verbetering van de moderne warmte-opwekking. Hij geeft U 65 ° /o terug van de 
coloriëen, vervat in den rook, die door den schoorsteen gaat. 

Besparing bij contract gegarandeerd. Rationeele voorverwarmer. Inlichtingen op aanvraag. 
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Dit apparaat is wel bekend in technische kringen, die zich met het warmtevraagstuk 

bezighouden en belichaamt de laatste verbetering op het gebied van moderne verwarmings

centralen. 

Een andere industrie welke eveneens het nut van deze installaties heeft ingezien 

en tot plaatsing ervan is overgegaan is de glas- en spiegelindustrie. 

Onder de Belgische fabrieken welke deze installatie plaatsten noemen wij als de 
belangrijkste : 

<< La Verrerie de Gilly )), te Gilly; 

<< La Verrerie des Hamendes )), te Jumet; 

« Les Verreries mécaniques de Charleroi )), te Montignies-sur-Sambre. 

Hier maakten de A. F. S.-installaties, geplaatst achter de smeltovens het mogelijk 

dat met de hand gestookte ketels konden worden stilgelegd, hetgeen natuurlijk een aanzien

lijke besparing van brandstof beteekent. 

De Firma A.-F. Smulders verstrekt aan fabrieken, welke zich voor het boven 

beschreven systeem interesseeren op aanvraag gaarne een uitvoerige beschrijving en 
berekening van de besparingen, welke in elk bijzonder geval kunnen worden verkregen 

en speciaal-kundige ingenieurs worden gaarne ter beschikking gesteld van eventueele aan

vragers voor het opmaken dezer gegevens. 
Voegen wij aan bovenstaande korte beschrijving toe, dat de talrijke opdrachten 

der laatste jaren, zoowel op het gebied van ketel- en economiser-bouw als voor constructie

werk in het algemeen voldoende aantoonen, dat ook de Luiksche fabriek door krachtig 

beheer en gestagen arbeid de vooraanstaande plaats in hare branche niet alleen behoudt, 

maar ook weet te verbeteren. 
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G 1111a, Gouvernementsvaartuig voor Nederlandsch-Indië, département van Marine, Nederlandsch Gouvernement. 
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55· Vechtdijk en Ijsseldijk Twee 6,5oo tons vrachtschepen. Gebouwd voor particuliere scheepvaart maatschappij. 



Felipa en Frasca : twee tankschepen. Gebouwd ,·oor de Anglo-Saxon Oil co, Lonclon. ss. Ellewoutsdijk en .K • 
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n Oil C0, London. 
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ss. Ellewoutsdijk en Kinderdijk twee 6,200 tons vrachtschepen. Geleverd aan particuliere scheepvaartmaatschappij. 

ss. Vechtdijk en I]sseldijk : Twee 6,500 tons vrachtschepen. Gebouwd voor particuliere scheepvaart maatschappij. 



ss. Hillegom en Sassenheim: twee 3,000 tons vrachtschepen. Gebouwd voor particuliere scheepvaart maatshappij. Zeesleepboo- - ir. 

ss. Christian Krogh en Wassenaar : twee 3,000 tons vrachtschepen. Geleverd aan particuliere scheepvaart maatschappij. Jf. 0. P. 215-C ac�;::x,;a.aac? 
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.eepyaart maatshappij. Zee:,leepboot nr 14, stoomloodsvaartuig. Geleverd aan departement van ::\Iarine. 

Yaarl maatschappij. !VI. 0. P. 215-C, stationnaire cutterzuiger met persinslallatie, gebouwd voor de Argentijnsche Regeering.

-l
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Van Me9rlant en Douw3 Aukes twee mijnenleggers. Departement van Marine, Nederlandsche Gouvernement. 

Straat Soenda zeewaardige sleepboot. Geleverd aan particuliere maatschappij. 

-·------------------""'!'""------------------------'
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