
Roger Daneels stuurde een korte 
beschrijving en een set foto’s van 
een compoundmachine. (Red.)

Een compound stoommachine draai-
end op perslucht. De machine is op-
gebouwd uit vol materiaal zonder 
gietstukken. Cilinders en stoomschuif-
kasten zijn vervaardigd van gietijzer, 
fundering en consoles van alumi-
nium, krukas en bewegende delen 
van staal en appendages van brons. 
De machine is uitgevoerd met een 
Stephenson omkeerschaar en een 
voldruk stoomverdeling, een wer-
kende olieperspomp, een pomphuis 
met natte luchtpomp, circulatiepomp 
en  voedingswaterpomp.
Omdat de machine enkel op pers-
lucht zal draaien, zijn de zuigers in 
de pompen niet gemonteerd om de 
weerstand tot een minimum te be-
perken.

Verder is de machine voorzien van 
een vliegwiel met torngaten en een 
watergekoeld stuwblok. De bedoeling 
was het geheel zowel in opbouw als 
werkend zoveel mogelijk op zijn gro-
te broer in het grootbedrijf te laten 
lijken.
De manometers en waterslagkleppen 
zijn niet werkend en zijn enkel aange-
bracht ter verfraaiing.
De maatvoering van de cilinders:
HD 22 mm LD 35mm en 36mm slag. 
De zuigers zijn vervaardigd uit brons 
met bronzen zuigerveren of indien 
de machine enkel op perslucht werkt 
uit teflon. De krukas is voorzien van 
vlinderstukken en is gemaakt volgens 
de opbouwmethode en gelijmd en 
gepend. De stoomschuif uit brons en 
als voldrukschuif uitgevoerd.
Hoewel de machine veel sneller kan 
draaien, is voor de maximum snel-
heid 180 t/m gekozen zoals in het 
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grootbedrijf van toepassing is.
Om de machine zo langzaam mogelijk 
te laten draaien is er aan het einde 
een extra contragewicht voorzien, dat 
er met de juiste instelling voor zorgt 
dat de aan een compoundmachine 
eigen tegendruk wordt  opgeheven.
Maar wanneer er enkel voor een toe-
rental gekozen wordt niet lager dan 
120 t/m is het raadzaam het contra-
gewicht te verwijderen om het over-
matig belasten en de slijtage van de 
krukaslagers te vermijden.
Het geheel is geschilderd in een mat 
antraciet kleurige verf en geplaatst 
op een sokkel met aluminium struc-
tuurplaat gelijkend op de vloerplaten 
in een machinekamer van een schip.
De machine is als het goed in werking 
te zien op:
http//youtu.be/sXvSelgUBKA


