rnech. voortstuwing
6.1" MOTOREN.
ïïTN VAN TIN UTRBRANDÏNG IN ET.N DRAAÏTNDT BTidEGTÍ{8.
Door verbranding (of exploderen) van een mengsel van zuurstof Ên
brandstof in een afgesloten ruimte ontstaat een drukverhoginq'
In een rnotnr is'€?êh vaÍr rje zijcJen vaR deze zgn. verbrandingsruimt.e beureegbaar, doordat er een zuiEer in een soort van bus zit.
Deze zuiger is verbonden met Êe.n krukas, middels een drijfstang'
Ë.,I .1

.

FII.T

Oí',IZf

VE RB

v

RANOÏNË.

erb randin qs-

ruimte

zu

i ger

- drijfstang

k

ruka s
verb ran i ngssl

Denk

ag

hierbij aan een spinneurÍel:
srrinneui el

motor

trappl ank
aandrij fstok
het uriel met kruk je

zu

i ger

drij fstang
krukas

Bij een spinneuiel trap je met, je voet de trapplank naar beneden,
In een verbrandingsmotor gebeurt dat, door de drukverhoging, rrrelke
ontstaat bij de vetbrandin0.
6.1.2. HËT VERVANGÍ:N VAN DE VTRBRANL]TNG5RT5ï[N IIOOR F:IN BRANL]BAAR
Bij de verbranding ontstaan verhrandingsresten, ofteuel uitlaat*
gaSsen. Deze Eassen rnoeten vervangen uarden door verse lucht of
een nieuu brandbaar mengsel
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ïueetak t:

Ar beïdsstag.

Compr essiestag.
(spoeten)

(

intaat)

Doordat de zuiger in bodem staat brordt de spoelpoort en de
ui Cf aatpoort géopend' l'lierdoor stroomt het brarndbarc mengsel
vla de spoelpoort naar de verbrandinqsruimte. tlierbij drijft'
het mengsel de uitlaatgassen uoor zich uit. Bij-het omhoog
gaan van de zuiger r.lorden de spoelpoort en de uitlaatpoort'
,ueer afgestoten en het brandbare mengsel r,rordt boven de
zuiger óu"o,nprimeerdo Zodta de zuiger in top staatr stroomt
nier]',i biandbaar mengsel via de inlaatopening i.n het carter,
0p dit moment vindt ook de verbranding boven de zuiger
plaats, traarrjoor rJe zuiger ureer naar beneden gedrukt trordt.

Uiertakt:
Inlaatkl ep oFeT. Verse lucht ( Oiesel ) of een
Mslag;
mengsel (benzine) uordt aangezoqÉflr ldanneer de
Effiaar
zuiger in bodem staat, sluit de klep u,eer. Dan begint cJe
eppen zi jn gesloten. Aan het eind
toinFLg;sigslag; Beide kl
(zuiger
ueex in top) vindt tJe velïfrG-ffi'pressieslag
plaerts
ueer met kracht naa1.
de
zuiqer
en uordt
brandin!
de:
begint
gedruktr
dit
moment
0p
beneden
qaat
de uitlaatklep open
hiervan
het
eind
Aan
arbeidsslag.
;
de
en uotden Ín
uit,l_aalslaq de gassen naar buiten gedreven'

-?0-
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Co mbresslesf'ag

s[ag

Verschill en tussen truee- en viertakt.
tueetakt:-Iedere omr,renteling van de krukas vindt er een
verbranding plaats.
-lianneer spoelpoort en uitlaatpoort open staan,
zal. er een gedeelte van het brandbaarrmengsel
onverbrand via cJe uitlaat verdr,rijnen ên in
de hoeken van tJe cilinder zullen resten uitlaatgassen achterblijven en dus niet vervangen
r.,lordén cloor nieuu bràndbaar menfsel,
-In het carter kan geen smeerolie gestopt uorden
(,r* alle draaiende delen te smeren) I omdat
deze olie meegesleurd zou rrlorden naar de
verbrandingsruimte. Bii tr,reetaktmotoren vindt
de smering plaats door olie toe te voegen

aan de brandstof (mengsmering)
viertakt:-ïedere turee omuentelingen van de krukas vindt
er een verbranding plaats'
*A11e uitlaatgassen urorden gronriig veruijderdt
iuaardoor de cilinder optimaal gevuld kan
r.l0f den.
-ïn het carter kan smeerolie Bestopt urordent
ulaardoor er beter gesmeerd kan urorden.
Gevolgen hiervan zijnq Ë.en tueetakt motor. is compakter
en Iicht,er (bij qalijk vermogen) *n heeft
minrler draaiende del en ( qeen kl eppri:n ).
Ien tureetakt motor gebruikt {bii gelijk
verrnogen ) meer branclsto f n rJan een
viertaktmotor.
-4
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.]J,

U[R5Í:HÏLLINDT BRANDSïOFFE.N.

D.O.toevoer.

Princ

iPe

dig-gelnCIglgÍ

1- brandstofperspomp.
A- brandstofpersleiding.
2- verstui\/€ïr
3- verbrandingsruimte'
4- zuiger"
5* koeluraterruimte.
Aan het, eind uan cle coflpressieslag is de druk van de
gecornprimeeldc lucht-ca. 30 atrn. (bar ). 0e tempr vàfi de
]ucirt is dan cêr 510" C (bii compressie stijgt de ternperatuut. Denk maa1 eans aan het slangetje van de fie'bspomrr, dat ook heet wordt. ). trJanneer dieseloliehierin
f i jn verc'leel ri verstoven uordtl ontbrandt het spontaan.
iJeze fijne verstuiving t'rordt verkregen door in de
brandstófpomp de cjruk tot cdr 160 atm. (uar) tu verhogafir.
In de verstuiver zit,ten hele kleine (tienden van 1/1A mm.)
gaatjes. t..lierdoor komt cie dieselolie als minuscuul kleine
àrupóeltjes in de verblandingsruimter aluaar ze vef,branrJen.
diesel:

1

benzine:

1

- bobinel maakt van lage
el.

1A- bougi ekab
2- bougi e.

qrl

sPanning

càr 10.0tJ0 Uolt

3- verbrandingsruinrte.'
4- zuiget.
5- koeliuaterruimte.
Aan het einrJ van cje compressieslag brordt het, benzine-luchtmengsel door een vonk tot ontbranding gebracht. Deze vonk
ontstaat lussen de elect,roden van de bougiel De spanningl
die deze vonk vetoorzaakt is cár 10.000 Vslt. tle druk aan
het eind van de compressie is cor 1B atm. (Uar) "n heeft
een temperatuur van c3r 400"f,. lieze temperatuur is niet
voldoendË sm het benzine-Iuchtmengsel tot

zelfontbranding te laten
6'1.4. Dieselolieschema

komen,

Dl_esglolLe:gherna

1- De0.-voollaadtank
2- kraan
3- grof filter en uatetafscheidet"
4- branrJstofrondpomp (aangedreuen door de motor)
5- fijn filter.
6- brandstofperspomp.
7- brandsto fpersl eiding.
B- verstuiver.
9- brandstofl ekleiding.
10- filterontluchtingsleiding.
1 1- retourleiding.
Doordat de dieselolie onder hee]. hoge druk tretpompt
r,rordt, moet zij absoluut luchtvlij zijn (lucht is tamelijk
makkelijk te comprirneren en zou de rr:erking van de motor
verstoren). Vandaar de ontluchting op het filtero
Doordat de dieselolie in de verstuiver door heel kleine
gaatjes geperst moet rrrorden, moet zij ontzettend schoon
Íngebour,rd.
zijn' l]aarom is er een fijnfilter
6.1 .5. Senzineschema.
Een benzinemotor heeft een eenvoudiger benzineschemar fen
pomp op de motorr een niet zo fijn filter
als een diesel.
Dit filter fungeert tevens als waterafscheider. ï-lierna
gaat de benzine naar de carburat€utr Deze carburateur
is het apparaat, dat de benzine in een juiste verhoudinq
met de lucht mengtr
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6.1f 6. uF€N K0[.1ïdAï[RSCHEt'tA (auKlt),

uitlaatgassen
en koelwater
via zwanehals
over boord.

k

1234567-

oetwate rs c hema.

huid met koeluiaterdootv0€rr
uraterfilter
koeluaterpomp
thermostaat(-ische regelklep )
uaterinjector in uitlaatleiding
uitlaatleiding

ruaterslot
trierking: Buiteboordb,ater urordt via een filter aangezogen.
Na de pomp zit een T-stuk. De ene kant gaat buiten
de notor om naar de thermostatische regelklep.
De andere kant gaat via de koelrrlaterruimte van
de motor naar dezelfde thermostaatr

klep DUr zorgt er voorr daL het koelurater
dat de motor verlaat cflr 80" C bedraagtr
A1 het opgepompte uater urordt via de uitlaat tueer

Deze

ouerboord gepompte
ldaar moet je op letten?

het filler

cje rubber uraaier van de pomp

de ko eluratertemperatÈur
overboord gepompt rr;ordt

of er koel'rlater

6.1.?. GESI".0TEN K0ILI1JATERSCHEmA ( INÏERCn0LING).
1- koelbuis onder het schip door ("" zijn vele uitvoeringen)
2- ontluchtingskranen
3- koeluraterpomp
4- thermostaat(-ische. regelkl ep )
5- uratergekoeld uitlaatspruitstuk.
6- exprniievat (hoef t niet persË op deze plaats ingebour,rd)
7- smeetoiiekoeler
7A- evt. keerkoppeling smeeroLiekoelerr
Uerking: l"let koelsysteem is een gesloten rondpompsysteem.
Dit heeft dnie gxote.,voordelen:
1- geen vuil huitËboordrratero

3: i:g;'iiï[:i:.ïïï.ï.:,'::"f,
^7 4-

:3il,i"l"ilti -vries'

G

g.:t gt-e

I

k.o €LUtat

er sg h.e qn a,(!n tS I s o g tj n o ).

l-iet ulater rrrr:rdt rondgeFrompt door pomp -3-. Aan deze pomÍl
r,lorden niet zulke hoge eisen gest,eld a1.s bij een open
koelruaterschÊÍïrêr De thermostaat regel t hier all een de

stroomsnelheid van het koelmidrJel. fin r,rel zer dat ook,
hier de temperatuur van het, uitstromencje r,ratór cêr B0o fl,
bedreragt. Hierna stroomt het uater via het expansievat
naar de rrlarmteuli sselaar onder uatet r u,aar de motorrriatrnte af gegeven rrrordt, aan het buiLen[ioordurater.
Het, expansievat dient ervoorr offi de voumetoename van
het ulater op te vangen. Zodra het urater uit de
rlrarmteuisselaat komt,, st,roomt het door de smeeroliekoeler(-s). Deze koeler(-s) is (zijn) nodiq, om de
smeerolie niet te urarm te laten uorden, ulaardoor het
zijn smeereiqenschappen grotendeels zou verliezen.
Uij autols zal je over het algemeen niet van deze koelers
vinden, omdat de langsstromende lucht voldoende koeIt.
In aen schip echter staat, de motor in een nagenoeg
afgesloten ruimte en moet een koeler toegepast uorden.
(n.b. hij b.v. de Bukh is Lreer geen smeeroliekoeler te
vinden, omdat de koeluaterleiding za loopt, dat dn
smeerolie daardoor gekoelrJ rrrordt. )
het
Na de smeeroliekoeler(-u) gaat het uater naar
uratergekoelde uittaatspruitstuk. ( r,en spruitstuk is een
stuk pijp, uaar alle ui!laatopeningen van de motor op
uitkomen. )
!-lierna gaat het ulater ureer naar de motor en vervolgens
naar de r:CImp. 0p dat, momenb is het een keer rond geu/eest.
0p div, plaatsen zitten ontluchtingskraantjes. Í?egelmatig
rnoet er qekeken urorden of er geen lucht in het systelem
zit., omdat dat rJe r,rerking verstsort.
lrjaar moet je op letten?
het ontluchten
vloei st,of niveau in ÊXF. , tank (tri j koude motor
ook niet te hoog.
ko el ura tertemp era tuur,
-7 5-

Ê,'l .8. 5lYl[tR0l Ï[5cH[ÍY]A
i.let smeeroLieschefi.-r is een nagenoeg in de motor ingebour,ld

systeem en bestaat uit:

-een smeeroliepom onder irr het carter l cli e
ol ielompï-naar:
-BÊr'l veiliqheidsklep. Íïocht de druk te hoog zijnt
( vooFáf-Ftj-ïoude- motor ), dan vloeit het teveel
aan olie terug in het carter.
-Het smeeroliefitter (verruisselbaar of reini gbaar
het evtr naar dery
filtffiarna
r:l iekoel er eaat.
-smeeroliekoeler is meestal buiten de motor
-Dózé
#-

gepl aa'bst.

)

-iiierna faat de olie terug naar de motor en ulordt
de olie via een uitgekiend kanaaltjessysteern naar
alle draaipunten in de motor.. i
Dit, smeeï61Ïesystec;m komt uiteraard alleen voor bij viertakt rnotoren. De smering bij tuee-takt motoren vindt plaats
via mengsmering in de brandstof.
'triaar moet je op Ietten?
smeetoliedruk (manometer of a} arm )
smeeroliepeil.
f r zi jnook rrrel (kleinere ) motorent cJie geen druk:5mering,
maar spatsmering, hebben. Het goed controleren van de
smering via de manometer is nu niet mo gel ijk.
6.1.9. HEÏ ËLICfiRI5[I.I SCHEMA.
De accu zorgt voor een hoevee.L heid stroom in voottaad.
Hiermee kan de motor gestart uorden sf het licht
(b.v. navigatieverlichting) branden rranneer de motor
stil staat. 0p de motor zit een dynamop die stroom
opurekt, u,anneer deze draait. Hij levert dan stroomt
om de accu op te laden en evt. het licht te laten
branden. ldanneer de accu vol ist stopt cie dynamo met
het npladen hiervan' Via een ampêremeterr of een
laadstroomlampje (-afarm) is de rrrerking uan het
electriseh systeem te controle!Êr-lr
Kleine motoren zonder accu moeten met cle hand gest,art
uiorden.

'daat

mo

et j * *op I etten?
ampdreme'ber of laadstroomlarnpje.
vloeistofniueau in 0ccur
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6.2 KEERKOPPELING EN SCHROEF(-AS)

b,2.1; KIERKOPPILïNG
lJe klr:inere motoren draaien altijcl ÉÊn kant oPr terurijl de
schroef t'vee kanten op moet kunnen draaien en moet kunnen
stil staan (vooruit-, achteruit-r xesp. neutrale stand)'
Ook draaien moderne motoren vaak zo snelr dat er geen
gunstig sÊhrCIeftendement gehaald kan uordenr
Al dezettslechtetf eigenschappen van een motot ulorden
ondervangen in de keerkoppeling. Deze keerkoppeling
heeft fif. de mogelijkheid om de schroefas beide
kanten op te }aten áraaien ten stit te zettenr
ÍYlrbruo tandt'rielen uordt vaak ook het toerental gereduceerd.
ldaar moet je op letten?
smeerol i ep eil.
6.2.?. DE SDHROTFAS IYIET V[T:]IqENTN6

1- flexibele koppeling met keerkoppeling
2- schroefas
3- drukstuk oín de zachte pakking aan te drukken
4- 2 tornen zachte pakking
5- vetpotje om zachte pakking te smeren
6- huis van asafdichting
?- pijr: tussen asafdichting en schtoefaslager
U- schroefaslager
g- schroef
1 0- moer
11- scheepshuid (achterzijde scheg)
De asafdichting zorgt ervoorr dat de schroefas niet Iekt.
Het schroesaslaqer zorgt voor een soepel draaien van de
schroefas. l)e asafdichting hoeft Ínaar matig gesmeerd te
ugxden.
Het schr0efaslager moet cár eens in de drie uur gesmeerd
rrlorden r uranneer de a saf dichting dicht is. llit gebeurt
door vet via de vet,opening toe te voetren' Ulak na aankomst
is het verstanCig vet te pompent omdat het dan u/armer en
dus zachter is.
[Iaar moet je op letten?
regelmatig vet PomPeor
ervoox zoxgen dat de asafdichtilg niet lekt.
asafcJichtinqs drukstuk alleen hË'óf voorzichtig
aandraaien. Na het aandraaien minstens 1 5 minuten
-77-

de schroel' laten draaien en regelmatig
cnntrolerenr of cie a'safdichting niet uJarmef,'rrordt

cêr 40' C ( handurarm ).

6.2.3' DÍ: SCHR0ftnS meï lJAïEnStïtÍïÏNG
In de ttlleiddomprt is oen schroefaslager gernonteerdr dat
door i,iater gesmeerd uordt. llier zaL je dus node eeÍt
vr:tnippel zoel<en. De asafdichting is rrlel hetzelfder

6.3 BUITENBOORDMOTOREN

Duitenboordmotoren ziin heel compakte eelbedenr met motor,
(keerkoppeling); schroefas cn schroef in É'en. huis'
Aan buitenboóiOmotoren is frÉÉf rrreinig ( zet f ) t" doen.
Aan h et mo tor gerleel te:
- brandstof; voldoende (nn dr: juiste) Uenzine,
(slangverbinding bij losse tanl<), ontluchtingskraantje, filter schoon.
bougiesl jaarlijks brougies vernieuuenr bij verkecrd
sLartenr of een niet juiste benzineverhouding,
kunnen de bougies vet slaan (of verzuipen).
Aan de keerlcof:peling;

jaarlijks de smeerolie in het staartstuk v€!vangen tijdens het'uinteronderhoud.

Aen de schroef:
- bi j de rneeste k-l einere buitenboordmotoxen
bevindt z.ich in de schroef een Zeflr breekpen.
Deze breelct, uann'":er de schrocf op iets hards slaat
of vastloopt ( tros ) " Up cJeze maniet r,rordt
schade aern schrcefas en/of motor voorkomen.

6.4 CONCLUSIES.

Het hele voorgaande motorvethaal is geschreven orn inzicht
te
verschaffen. Ívlotoren he[:ben voor veel instructeurs
ttgeheimzinnigsrt. Hierdoor uorcJt de kans op scherde aan iets
dit
dóe1 van het-bezit vergroot. l.li j hopen dat de geheimzinnigheirJ
iets ureq genomen is. l-lieronder staan de richtlijnen van rJe
daselijkse praktijl<1
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6.4.1.

JE 0p Lfïf[f'l V00R HET ïN BE0RIJF SïILLEN.
Voordat je enige actie onderneemt eerst gCIecJ kijken. t.et op
b.v. lekkage.
Uelvolgens:
de brandstofsoort (en hoeveelheid).
IJAAR ÍYI0ET

di esel

nsrmaal

-l

menos mering

SUr) r?f

me n9ver hourji n

aIIe

alle controles verrichten

co

ko

I
chr:k en

met

zonder

voorgloeien voorgloeien
I
I

tuL.o'

15 en 60 sec
voorgloeien.
t

st

I

starten-s tarteÍr- s La rten-starten-star ten-st'rrten-s tarten.
tt^ I le control es verrichten?t houdt inr dat de vol genrJe del en
,1

q

VA n d

en-

e installatie
-smeerr:1i

gecontro leerd moeten ulorcl en:

e

-koelsysteem
-schro efas
-startmethode
-ontl-u chtin gsl< racnt j e bi j buit,enboorrJmotoren.
schroefas
vetge sÍn eerd
I

schro ef as smeren
aeafd ic hting een
b

eetj e

9meren

rrlaternesmeerd
t'
I

asafdichting Ben
bee tj e sÍref Prtr
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smeerol

iè

2-takt

A-takt

I

I

ar.leerr

en

"""J"r ing
keerkoppel

"utJ
keerkoppelinq
peil

peil

en

en

koelsysteem

luchtgekoel

d

I

lucht.inlaatf iI ter
schoon

open
s v,I steem

gesloten

fil ter

nLveau in
expansi evat

systeem
I

sclroon
I

niet te hoog
niet te laag

I

I

buitenboord-

afsluiter
op en
I

pompuraaLel

heel

sta
accu

9e

accu

l
accu op
niveau

,i.
start

*!r"rsche

",
start
Na

het starten moet er op de volgende punten gelet
- uitlaatgassen kleur

rrlorden;

to erental"

smeerliedruk

- koelvloeistoftemperatuur
- opladen van de accu
In het algemeen kan gezegrl urorden: ïedere motor heeft zijn
eigen startmethoder
Na een grondige controle volgens de bovenstaande schemafs
moet een motor (volgens zrn eigen startmethode) snel starten.
DoET HïJ DAï NI[T, vRAnc DAN HULp.
-BO-

.6.5 HET VAREN MET EEN BINNENBOORDMOTOR.
defini tie: een rechtse schroef is een schroefr die biJ vooruit
varen 'en in de vaarrichting gekeken, rechts om
draait (met de klok mee).
6, 5, 1 .

SCIIROE FEFFE

CT.

+\-

L

)

> F'

FaaU

-à

.

resutt"nt*

I.t
|

A--*
PF'
M

q.g}.alt ic a gc br o.gf ef Le_q!

dichtheid ven het uater op grotere diepte toeneemtr-zal het schroefblad op grotere diepte meet ureerstand Ên dus een grotere stuulkracht krijgeDr Daarom is de
kracht van het uater op een schroefblad dat zich onder
bevindt (f") groter, cJan de kracht op het bovenste
schroefblaá (rn ),
Na ontbindini t}án rJeze krachten in uaarrichting ( F,,r enFu2 )
''
en in d'rarsscheerrse richting ( F^,, en F-" ),
btÍjven er ne optelling van dezË'ontreËÊ krachten rje vorgede
situatie ovet:
Fv1 en FvZ in de vaarrichting
For efl.F",? zijn tegengesteld gericht. 2 is ietsjes groter
dan 1r Er bfijft dus een resultante naar SB
over (uij rec[rtse schroef voorruit varend)
l{et achterschip rrlorrJt dus naar SB getrokken.
Analoog aan dit vethaal kan de resultant,e bepaald rrlorclen
bij achteruit varen en bij een lirikse schroef.
0e volgende conclusies zijn dan het resultaat:
roorui t achterui t
Omdat de

Iinkse schroef

rechtse

schroef

BB

5D

SB

NB

AIs ezelstrrug kan gebruikt unrden:
SteI dat rje schroef een uiel is, dat over de grond gaat.
Die kant, rlaat het, schip rijdend heen zou urillen gaant
is ook de richting, uaar de schroel"uerking de achterzijde
heen trekt.
Echter;Tengevolge van het langsstrsmende uater langs de ïomf)
rrrordt het schroefeffect gretendeels teniet gedaan. 0us hoe
langzamer er gevaren urordt, hoe ifleer er gehruik kan uorden
lgemaakt van het schroef ef f ect (manoeuvrelen. )
' bij kleine
Begrijpelijk is ook, dat het schroefeffect
schroeven kleiner is, als bij grote exemplsreno
6.5,2. FtET t(ERETV VnN EEN SiCl-l1p IN S14iïL V,\nÍïUATER.
Í'lst een rechtse sclrroef :
1-Langzaam varen aan de
llB-rral. tloer Itaan-SRtt
(helmhout naar BB) en
half qas voorruit, Door
de druk op het roer ga
je nu naar 5Br
2-Half gas achteruit.
Zodra het schip stilliqtl troer trs3n-[J$rr1
uoor het rechtse schroefeffect uordt het
achterschip . naar St3
getrokken. Uet resultaat
l.
./'is niet zo groot, aLs bij
vooruit varen met druk
..r''
op je roerr
,(
3-Half gas vooruit. Zodra
het schip
stil 1i9tt
\
Itaan-58tr.
SneI de
roer

\

sB-ural opzoeken.

/

1

I

I

A Ía
I

?

\/

V

/

w-

Keren in smal
vaaíttttr (rechtse s.)

Uanneer je met rechtse schroel' vi:ni:ï' cir: 5ÍJ rrr;i1 tuilr/rnoet
moeilijker
kereri, dan zal vooral het achteruit varen
gaan. ÍYlet grotere schepen kom ju den tf hel emaerl-nietfr
gekeerdl
Voor linkse schroeven is het verhaal omgek eerd.
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6.5,3.

nANKOl|l[N

EN

ËEBnUIK HARIN .VAr!

HIT SCHRoEFEFFICï.

met rechtse schroef: achteruit (ideaal).

met linkse

schroef: vooruit (niet icJeaal).

6.5.4. ANDERE FACTORENT
Bij het vaxen zijn er meer factoten rJie bepalend iijn voor
cJe uijze van handelen:
'
- irlÏNt)
5TR00f'l

0l\lD[R-. EN B0V[lJ'uiATER{]C}lIP.
Ívlocht er in de praktijk behoefte l.restaan aan meer informatie over stroomvaren, dan zal dat in de volgende druk
VERH0UDIITIG

eegenomen trl;.rrden.
0m inzicht te krijgen

m

in de samenhang van de hiervoor

omschteven factoren moet je echter

og.I-gJ11l_g.

6.5 HET VAREN MET EEN BUITENBOORDMOTOR.
De stutrrmogelijkheden met een draaibare sehroef of RG-motor
zijn veel groter. AIs voornaamste regel geIdt, dat vooruit
of achteruit slaan, teqenovergestelrJe stuuruerking hetrbr:n,

--.-t

UONiï

AÍ:HT[iIUIT

UÍT
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