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Aandacht voor zingende schroef 

 

Dit onderwerp heeft de aandacht van een doorsnee 

jachtschipper als bij het varen op de motor het zingende geluid 

dat “ergens achter bij de boot vandaan” komt begint op de 

zenuwen te werken. De schipper meent dan dat de schroef 

“zingt”. De meest populaire maatregel is het dan om een “anti-

zingrand” aan de schroef te vijlen. Overigens is het ook 

mogelijk om naast het “zingen” trillingen te vernemen. 

 

Laten we een ding voor weg nemen: Gezang is dit eentonig gelijkvormig geluid beslist niet en 

een schroef kan niet zingen! 

En laat u de schroef voor al niet verknoeien door er een anti-zingrand aan te veilen zonder te 

weten wat men hiermee doet. 

 

De oorzaak van dit zogenaamde zingen is slechts op grond van deskundig onderzoek te 

vinden. Maar dit onderzoek is slechts de helft van het werk. Belangrijk zijn dan vervolgens de 

juiste maatregelen te vinden om het euvel te verhelpen. 

Uiteraard kan de schroef de boosdoener zijn: Dit is dan een zaak van de maker van de schroef.  

Veel vaker is wordt dit geluid veroorzaakt door torsietrillingen in de schroefas door een te 

dunne as of een slechte uitlijning tussen as en motor. 

 

Er zijn enkele eenvoudige tests mogelijk voor een indicatie of de schroef of de as de oorzaak 

zou kunnen zijn: 

1 Varieer tijdens een proefvaart het toerental stationair naar maximaal mogelijke toeren 

en let op het volgende: 

a. neemt het geluid toe bij toenemende toeren  

i. Zijn in toenemende maat trillingen in het achterschip te vernemen? 

ii. Heeft de boot al vanaf begin last hiervan? 

iii. Komt de motor niet traag aan het nominale toerental? 

Of 

b. houdt het bij hogere toeren weer op te “piepen” d.w.z. beperkt het zich het 

geluid tot een marge rond een bepaald toerental?  

i. Is de frequentie van het geluid te meten en gelijk met het toerental van 

de as? 

ii. Komt dit verschijnsel ook voor bij andere hogere toeren? 

 

 

2 Zijn de vragen onder 1 a met “ja” te beantwoorden is de schroef verdacht het geluid te 

veroorzaken. Volgende vragen zijn bij visuele controle te stellen: 

a. Is de spoed van alle schroefbladen gelijk? (Let op beschadigingen en 

fabricatiefouten) 

b. Zijn er slijtageplekken aan schroefbladtippen of aan de onderdrukzijde te zien? 

 

Vervolgens is te onderzoeken wat verder te doen is. Het kan dat de schroef niet bij 

motor en schip past. Maar ligt het aan de schroef zelf dan zou de maker van de schroef 

moeten worden aangesproken. 
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3 Zijn de vragen bij 1 b positief dan is er sprake van torsietrillingen van de as. Dit komt 

bij jachten en kleine boten heel vaak voor door slechte uitlijning van motor en as. Ook 

een “goede” flexibele koppeling maakt een nauwkeurige uitlijning beslist 

noodzakelijk. Vaak wordt hieraan te weinig tijd besteed bij de inbouw omdat dit 

tijdrovend precisiewerk is. Het kan ook zijn dat de uitlijning veranderd door een 

slappe constructie of versleten dempers. Valt met de boot wel eens droog of komt een 

lagerbok in de winter wel of niet onder de motorfundatie te staan? Zorg bij twijfel in 

ieder geval voor een correcte uitlijning. Want een slechte uitlijning kost geld.  

 

Voor de dikte van de as geven motorleveranciers richtlijnen waarin de minimale 

diameter afhankelijk is van nominaal toerental en vermogen. Om torsietrillingen 

helemaal uit te sluiten zijn deze aanbevelingen wat kort door de bocht. Er zijn meer 

parameters van invloed  

 

Indien verder onderzoek gewenst is zou dit moeten worden uitgevoerd door een expert die op 

dit gebied zeer goed onderlegd is maar ook dit is tijdrovend en kostbaar. Bij kleine boten blijft 

men dan wat proberen om hoge kosten uit te sparen. 

Het uiteindelijke doel van een onderzoek is aan te geven hoe het euvel te verhelpen is. Dit is 

helaas niet met een checklist te realiseren om dat het samenspel tussen ontwerp en constructie 

van de romp enerzijds en de motorinstallatie met schroef en as anderzijds hiervoor te complex 

is. Een waarschuwing voor ontwerpers is dat fouten gemaakt tijdens het ontwerpen van de 

opstelling van de voortstuwingsinstallatie in een later stadium mogelijk niet meer goed te 

herstellen zijn. 

 
 


