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Perfectie in modelbouw

Wetenswaardigheden over de voortbeweging van modelschepen - 
Praktijk tip 4

Als evenbeelden van hun grote voorbeelden, welke op zee, rivieren, kanalen en meren
onderweg zijn, kunnen modelschepen, in zoverre zij niet alleen als decoratie dienen,  ook
op verschillende manieren worden aangedreven.
Er zijn principieel drie soorten aandrijving om de van electro- en verbrandingsmotoren
alsmede stoommachines en stoomturbines opgewerkte kracht op een scheepsmodel over
te brengen.

1. De scheepsschroef aandrijving (schroefaandrijving)

De propelleraandrijving (ook schroefaandrijving genoemd) is de meest voorkomende
soort aandrijving in de scheepsmodelbouw. Hierbij wordt de door de motor opgewekte
energie via een schroefas in de romp overgebracht op ÈÈn of meerdere schroeven, welke
daarmee het schip in beweging brengt.

De motor en de schroefas zijn met een koppeling of een
reductie eenheid met elkaar verbonden. Bij een directe aandrij-
ving worden hiervoor meestal cardankoppelingen toegepast
omdat deze een compenserende werking hebben als de moto-
ras  om constructie technische redenen niet geheel in-lijn ligt
met de schroefas.
Bovendien zijn zij in staat om hoeken tussen de beide assen te
compenseren. Nochtans  dient u er bij de inbouw van de
motor op te letten dat de assen mogelijk met elkaar in-lijn zijn
aangezien er anders vermogen door wrijving verloren gaat.

PRAKTISCHE TIPS Perfectie in modelbouw!

Soorten aandrijving voor
scheepsmodellen

4

Einfacher
Schiffspropellerantrieb bei
einem RC-Elektroboot
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Perfectie in modelbouw

Het aantal bladen, de spoed en de diameter van scheepsschroeven zijn, afhankelijk van het
scheepstype en grootte van het model, verschillend. Terwijl raceboten met 2-blads schroe-
ven zijn uitgerust voor hoogtoerige directe aandrijving, bezitten allen andere scheepstypen
meestal 3 of 4 blads schroeven. Twee tot vier schroeven welke in tegengestelde richting
draaien worden op grote modellen toegepast (b.v. handelsschepen, Marine)

4-blads schroeven. 3-blads schroeven.2-blads schroeven. 

Als u met uw model sneller wilt varen heeft het in het algemeen weinig zin een grotere
schroef te gebruiken. De aandrijfmotor kan vanwege de grotere schroefdiameter zijn volle
capaciteit niet ontwikkelen, wordt daarboven nog afgeremd  en zal binnen de kortste
keren zijn leven beÎindigen. U dient de diameter van de scheepsschroef derhalve te kiezen
in de relatie tot het vermogen van de motor. Vermogen gegevens en gunstige toerentallen
vindt u in de databladen van de motoren.

Links of rechtsom - draairichting van de scheepsschroeven
Bij de koop van scheepsschroeven dient u beslist te letten op de opgegeven draairichting -
er zijn scheepsschroeven voor linksom en rechtsom draaiende assen. Bij een schip met twee
schroeven draait bij een voorwaartse vaart de linker schroef naar links en de rechter
schroef naar rechts (van achteren bezien) Zij bewegen derhalve in tegenloop. Als een schip
met 4 schroeven is uitgerust, draaien de beide linker schroeven linksom en de beide rechter
schroeven rechtsom. In het geval van een oneven aantal schroeven kan de middelste
schroef zowel linksdraaiend alsook rechtsdraaiend uitgevoerd zijn.

Schroef draairichtingen

Varianten van de scheepsschroef aandrijvingen

Sinds enige tijd zijn er ook verstelbare schroeven voor scheepsmodellen tot een lengte van
1,5 meter op de markt, waarmee een stuwingsomkering, d.w.z. een wisseling van de vaar-
richting bij gelijkblijvende draairichting van de schroef mogelijk is, bereikt door de vleugel-
verstelling van de schroef. Met een verstelbare schroef kan ook de snelheid in vooruit en
achteruit (bij een constante snelheid van de motor) geregeld worden.

Een andere variant van de scheepsschroef aandrijving is de "tunnel-aandrijving" welke
hoofdzakelijk bij werkschepen (slepers en veerponten) wordt toegepast. Bij dit type wordt
de schroef omgeven door een buisvormige mantel welke grote invloed heeft op vaarsnel-
heid en richting.Doordat het schroefwater in een buis wordt geleid ontstaat een duidelijk
hogere stuwkracht als met een gewone scheepsschroef het geval is.
Als de "tunnel" draaibaar is opgehangen is hier ook een richtingsverandering mee uit te
voeren aangezien de waterstraal nu een hoek kan maken met de lengteas van het schip.
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Perfectie in modelbouw

De manoeuvreerbaarheid van een schip wordt met een Schottelaandrijving nog verder
verbeterd. Bij deze aandrijving bevind zich de scheepsschroef , evenals bij de "tunnel" in
een buis aan de onderzijde van de scheepsromp.

In tegenstelling tot de "tunnel"  is de schroefas bij de Schottelaandrijving 360∞ zwenk-
baar. Het schip verkrijgt hierdoor niet alleen een zeer grote wendbaarheid, kan echter
ook zijwaarts verzet worden. Daardoor worden hoofdzakelijk slepers en politieboten met
deze aandrijving uitgerust.

Het "Aktieve"" roer lijkt in vele opzichten op de "tunnel" uitvoering. Zij bestaat uit een
normaal roerblad met ingebouwde hulpschroef en dient als stuurroer, d.w.z. voor de ver-
sterking van de roerwerking op schepen.

Andere varianten zijn de zg. boeg- en hekschroeven welke in dwarsrichting van het schip
zijn geplaatst en in een tunnel zijn gebouwd. Zij verhogen de manoeuvreerbaarheid van
het schip en kunnen deze (zoals bij de Schottel-aandrijving) zijdelings verplaatsen. Een
groot voordeel bij het aanleggen aan de kademuur. 

2. De Hydrospeed aandrijving

Om precies te zijn  behoort deze aandrijfvorm ook bij de
scheepsschroef aandrijvingen omdat bij de Hydrospeed
aandrijving de motorkracht via een buigzame as, welke
door een kort roerblad voert, ook naar een schroef geleid.
Deze is gelagerd in een lang en smal roer en wordt meebe-
wogen met de uitslag van het roer naar links en rechts.
De Hydrospeed aandrijving wordt hoofdzakelijk toegepast
bij raceboten en wordt derhalve ook als actief roer
omschreven. (vergelijk hiermee "het Activruder")

Boten met een Hydrospeed aandrijving reageren bij rich-
tingsveranderingen zeer fel op de kleinste roeruitslagen en neigen zeer snel tot draaien
op de plaats. Derhalve is het voor onervaren scheepsmodel bezitters aanbevolen de eer-
ste vaartests met de Hydrospeed aandrijving zeer voorzichtig uit te voeren om het oms-
laan van het model te vermijden. Ook is het zeer belangrijk de juiste instelhoek van de
schroef te vinden. De juiste instelhoek is bepalend voor het kunnen bereiken van de
maximale vaarsnelheid. De schroeven van de Hydrospeed aandrijvingen kunnen als regel
5 tot 10 graden in verticale richting versteld worden. Om de juiste instelhoek vast te
stellen dient u enige vaartests uit te voeren. Een niet juist ingestelde instelhoek levert
gedurende de vaart veel opspuitend water en golven. Hierdoor zijn er geen maximale
snelheden te halen en de instelhoek dient dan nogmaals aangepast te worden.

Hydrospeed aandrijvingen zijn er met buigzame assen alsook met twee stalen assen welke
door een cardan koppeling buiten het roer met elkaar verbonden zijn. Om de vaarstabili-
teit te vergroten worden bij diverse boten vast gemonteerde of verstelbare trimvlakken
aan de spiegel gemonteerd.

KortdueseSchottelduese Aktivruder

Hydrospeedaandrijving bij een 
Speedboot 
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Perfectie in modelbouw

Aangezien speedboten met een hoogtoerige schroef zijn uitgerust, drift de boot niet zelden
in de tegengestelde richting van de schroef draairichting. Aangezien de meeste raceboot
schroeven linksom draaiend zijn, drift de boot bij rechtuit varen naar rechts. Om dit nadeel te
compenseren kunt u b.v. de accu of andere onderdelen in de boot naar links verplaatsen (in
vaarrichting gezien). Bij een bepaalde vaarsnelheid zal het evenwicht gevonden zijn en vaart
de boot rechtuit.

Een nog betere werking verkrijgt u echter, als u gebruik maakt van trimvlakken uit buig-
zaam blik. Uw model verkrijgt hierdoor een goede rechtuit stabiliteit welke in bochten
vooral van groot voordeel is.

3. De waterstraal aandrijving (Jet-aandrijving)

Bij deze, in de modelbouw nog relatief jonge, maar verder
goed ingevoerde aandrijvingvorm, wordt het schip niet met
een schroef, maar, zoals de naam al doet vermoeden, door
een waterstraal aangedreven.
De waterstraal aandrijving wordt door de energie van de
elektromotor op gang gebracht. Op haar as is een impeller
bevestigd welke in een tunnel draait. Hierbij zuigt hij zoals
een pomp door een opening in de scheepsbodem  (aanzuig-
kanaal)  water aan en perst dit met hoge snelheid door een
perspijp welke naar links en rechts kan worden bewogen,
aan de achterzijde van het schip naar buiten. De boot wordt
hierdoor niet alleen naar voren gedrukt, maar ook bestuurd
en heeft geen roerblad nodig.

De waterstraalaandrijving, ook wel Jetaandrijving genoemd, herinnert sterk aan de aan-
drijving van een straalvliegtuig, waarbij een turbine aan de voorzijde lucht aanzuigt om
dit naar achter weg te drukken. Vergelijkbaar met de tegendruk van een straalvliegtuig is
het effect welke men met de inbouw van een waterstraal omkeer inrichting (omkeer-
schoep) bereikt:: zonder dat de elektromotor omgepoold moet worden, kan de boot wor-
den afgeremd en achteruit gevaren worden. De impeller pompt water uit het meer en de
omkeerschoep zorgt er dan voor dat geen druk naar voren, maar naar achteren wordt uit-
geoefend. Bij een bepaalde positie van de omkeerschoep blijft het model staan ofschoon
de motor gewoon verder draait.

De waterstraalaandrijving is, in tegenstelling tot de grote scheepsbouw, bij modelschepen
zeer veel toegepast. Zij heeft tegenover andere vormen van aandrijving het enorme voor-
deel dat hij geen naar beneden gerichte onderdelen zoals b.v. roerbladen heeft. Hierdoor
kunnen schepen met waterstraalaandrijving probleemloos in extreem ondiep water varen.

Om een probleemloze werking van de Jetaandrijving te garanderen dient men er voor te
zorgen dat er geen vervuiling zoals bladeren e.d. in de aanzuigopening kunnen komen en
deze dan kunnen beschadigen. Bescherm derhalve de aanzuigopening van de boot met
een grofmazig gaas.

Bovendien is voor de inbedrijfstelling van de Jetaandrijving te controleren of de draairich-
ting resp. de poling van de aandrijfmotor correct  is daar er anders geen sprake is van
voortstuwing. Of de motor juist is ingesteld of moet worden omgepoold kunt u door een
eenvoudige test vaststellen. Daartoe hoeft u  het model niet eens in het water te laten.
Houdt u met een draaiende motor eenvoudig een blad papier onder de aanzuigopening
aan de scheepsbodem. Als het papier wordt aangezogen, is de motor juist gepoold.

Waterstraal aandrijving 


