
De balansstoommachine 
 
Nog lang voordat er machines waren die d.m.v. stoom een as aan het draaien 
brachten, ontwikkelde Thomas Newcomen (1663-1729) zijn "atmosferische 
machine": met behulp van een cilinder waarin men stoom liet condenseren, werd via 
een houten hefboom een pomp aangedreven. Dus eigenlijk werkte deze vroege 
stoommachine dus op vacuüm. De pomp en de cilinder waren beide met kettingen 
verbonden met de hefboom. Deze machines werden hoofdzakelijk gebruikt om water 
uit de mijnen te pompen. De oudst bekende mijnpomp volgens dit principe werd in 
1712 gebouwd bij Dundley Castle. Deze had een cilinder van ca. 53 cm diameter en 
en slag van 1,8 m. Hij kon per slag 45 l water vanuit een diepte van ca 47 m pompen. 
Bij 12 slagen per minuut werd een vermogen van ca 5,5 pk ontwikkeld (Fig. 1). 
Opvolgers van Newcomen construeerden steeds betere en grotere versies die ook 
werden ingezet voor o.a. waterleidingsystemen en het leegpompen van droogdokken.  
 
James Pickard slaagde er in 1779 in om zijn machine een krukas aan te laten drijven. 
Hij gebruikte zware gewichten aan de hefboom om de ketting tussen de zuiger en de 
hefboom strak te houden. Hij verkreeg hierop een patent, maar de machine werkte 
slecht. 
 
Maar de bekendste van allen was: James Watt , instrumentmaker aan de universiteit 
van Glasgow. Hij bracht de techniek een grote sprong vooruit. Zo ontwikkelde hij al 
in 1765 de afzonderlijke condensor, zodat de cilinder niet bij elke slag afkoelde. 
Nu kwam de echt bruikbare "roterende" stoommachine: Om het patent van Pickard te 
omzeilen, paste Watt daarbij aanvankelijk een stelsel van planeetwielen toe. En de 
plaats van de pomp werd ingenomen door een enorm groot vliegwiel. (Fig. 2). 
Inmiddels begon Watt in 1775, samen met Boulton, een fabriek van stoommachines. 
Om zijn machine dubbelwerkend te kunnen maken, d.w.z. dat afwisselend boven en 
onder de zuiger stoom wordt toegelaten, werd de ketting vervangen door een 
zuigerstang die ook drukbelasting kon overbrengen op het eind van de hefboom. 
Daarvoor was ook een stoomdicht gland nodig in het cilinderdeksel. Een probleem 
bleef de omzetting van de lineaire beweging van de zuigerstang naar het einde van de 
hefboom die een cirkelsegment beschrijft. Dit probleem loste Watt op door middel 
van het zogenaamde "parallellogram van Watt". Het was deze uitvinding waar Watt 
naar eigen zeggen het meest trots op was. Om het toerental van de machine zo goed 
mogelijk onafhankelijk te maken van de belasting, werd een centrifugaalregulateur 
toegevoegd. 
Er ontstond een enorme vraag naar deze balansstoommachines en toen rond 1800 zijn 
patenten afliepen, had Watt een stevige greep op de markt: er draaiden inmiddels ca. 
450 van dergelijke machines. Desondanks werden er voor de pompen ook nog enige 
tijd de atmosferische machines volgens Newcomen gebouwd. 
William Murdock,  een medewerker van Boulton & Watt,  ontwikkelde de bakschuif 
ter vervanging van de eerder gebruikte kleppen.



 
 
 

Figuur 1 
Een typische atmosferische pomp zoals gemaakt door Newcomen. 

De zuiger staat in het midden van de neerwaartse slag. Stoom wordt onder 
omgevingsdruk opgewekt in de ketel en vult de cilinder gedurende de opgaande slag 
van de zuiger. De stoomklep wordt dan gesloten  en de stoom wordt gecondenseerd 
door toevoeging van koud water. Hierdoor ontstaat een vacuüm onder de zuiger. De 
omgevingsdruk werkt op de bovenzijde van de zuiger en drukt deze naar beneden. 

Vandaar de naam "atmosferische machine". 
De zuiger komt weer omhoog door het gewicht van de pompstang. 

 



 
Figuur 2 

Dit is waarschijnlijk de oudste nog bestaande machine waarin alle uitvindingen van 
James Watt zijn verwerkt. Deze machine is gedurende 70 jaar in gebruik geweest voor 

de aandrijving van 43 polijstmachines. Het vermogen was bijna 14 pk. 
 

 
 

Figuur 3 
Deze kleine balansstoommachine is in 1805 gebouwd door Hewlett. 

Hij heeft een zuiger van 25 cm en een slag van 1 m. 
De machine staat in het Dean Heritage Museum. 


