
De bovenliggende cilinderschuif  be-
dient beide cilinders en blaast zijn 
afgewerkte stoom de lucht in.
Te bedenken valt dat dit model vooral 
bedoeld is als basis voor het verhaal 
achter deze machine; inzet in een be-
vrijdingsoorlog en onmisbaar deel van 
de ‘lifeline’ van de mannen aan het 
front met de commando-centrale.
Al met al een fascinerende geschie-
denis.
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OS, maar zei er meteen bij, dat de machi-
ne beslist niet zelf wilde (kon) aanlopen. 
Bij het verzoek om publicatie van Rob van 
Dort aan Paul Jacobs gaf deze direct zijn 
toestemming, maar zei ook, dat in het 
artikel in Live Steam fouten stonden, met 
name met de hoeken van de stoom-

Werk van leden
     Musgrave
         Paul Mertens

De cilinderschuif

Blik op de gehele machineBlik op de gehele machine

NDC staat voor Non-Dead-Centre, dus een 
stoommachine zonder dode punten. Met 
de kruk  aan het eind van de slag is een 
stoommachine niet zelf aanlopend.
Om dit te omzeilen bedachten twee 
scheepsbouwkundigen een compound 
machine, die met één drijfstang op de-
zelfde kruk werkte. Ze zijn uiteindelijk 
nooit voor de scheepvaart gebruikt, maar 
John Musgrave kreeg in 1892 de licentie 
voor stationaire toepassing en heeft er 
een 50-tal van geleverd, waarvan nog één 
exemplaar is behouden .
De twee cilinders staan met de leibanen 
naar elkaar toegekeerd en de kruiskop-
pen met een driehoekige drijfstang met 
elkaar verbonden. Hierdoor loopt de ene 
cilinder ca. 30º voor op de andere en 
komen ze nooit tegelijk  aan het eind van 
de slag (dode punt). Een grote schom-
melarm houdt de driehoek ongeveer in 
het midden. De stoomverdeling geschiedt 
door middel van roterende (bak)schuiven 
werkend vanaf één excentriek. De hoek-
verdraaiing van de schuiven openen en 
sluiten, net als bij een vlakke schuif de 
stoompoorten.

En hier ligt het probleem bij de modellen 
die niet willen aanlopen. Omstreeks 1995 
beschreef een Amerikaanse  modelbouwer 
Paul Jacobs een bouwbeschrijving in Live 
Steam Magazine.  Wim Klerks, helaas 
overleden, bouwde hem na en bood  tekst 
en eigen tekeningen aan als bijdrage aan 
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poorten in de (ronde ) spiegels. Hij stuurde 
correcties, maar dat heeft tot nu toe nog 
geen oplossing gegeven. Paul Mertens 
bouwde de machine zelfs twee keer een 
kleine en dit fraaie grote model. Zelf star-
ten gaat nog niet, maar dit forse model 
komt een heel eind. Ons lid Gjalt Meyer 
heeft zich nu over alle tekeningen en de 
op schrift  gestelde ervaringen van Rob 
van Dort en Paul Jacobs ontfermd en komt 
mogelijk met  de definitieve oplossing.

Intussen willen we u  het werkstuk van 
Paul Mertens niet onthouden. De forse 
machine is het eindproduct van probe-
ren, aanpassen en opnieuw bouwen Heel 
opvallend  natuurlijk de stoomverdeling 
op één excentriek en de cilindrische  
schuiven. 
We komen op de Musgrave zeker nog 
eens terug.

Henk Claassen
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Blik op de krukasBlik op de krukas

38 Onder Stoom 250


