
Wat heeft een gouverneur er nou mee te maken?
Nou niet zo vreemd eigenlijk, want een gouver-
ner, een goede van de oude stempel regelt alles
en dat doet hij niet door zich overmatig in te
spannen maar eerder door zijn gewicht in de
schaal te leggen. En zo is het ook met de GO-
VERNER. Die regelt automatisch de stand van
de propellerbladen met slechts weinig inspan-
ning en door middel van van de flyweights, de
vlieggewichten. Maar laten we bij het begin be-
ginnen want dit is ingewikkelde materie.

Een Cessna 172 heeft een eenvoudige vaste propel-
ler en dat is niet het beste wat er bestaat. Wel sim-
pel en wel goedkoper. Maar het liefst willen we
toch propellerbladen hebben die versteld kunnen
worden. Dat is veel efficiënter. Waarschijnlijk weet
je dat de scheepsschroef van een speedboot een gro-
tere spoed heeft dan de schroef van een langzame
‘waterverplaatser’. De speedboot gaat veel sneller
door het water en de schroef moet daarom een gro-
tere hoek hebben anders gaat hij juist tegenwerken.

Hij moet precies zo een hoek hebben dat hij bij het
draaien het water makkelijk kan laten doorstromen
maar dan nog net iets groter om ook voortstuwing
te leveren. Een te kleine hoek remt juist af. Zo is
het ook met propellers. Met het bijkomende effect
dat de lucht ijler wordt naarmate we meer stijgen.

Dat vraagt ook weer om een andere hoek. En dat
zouden wij allemaal precies moeten weten, welke
propellerhoek nodig is en die handmatig moeten
instellen en dat is niet te doen. Daarvoor is de go-
verner. Die doet dat automatisch en die doet dat in-
telligent.

Op deze tekening zie je in de rode ovaaltjes de
vlieggewichten. Die zitten op een as die gekoppeld
is aan de motoras. Als die as sneller gaat draaien
gaan die vlieggewichten uitstaan door de middel-
puntvliedende kracht. En die middelpuntvliedende
kracht krijgen wij gratis dus daar gaan we iets mee
doen. Misschien nog een beetje onduidelijk hoe dit
alles is gebouwd, daarom op de volgende pagina
een hele grote opengewerkte tekening die in dit arti-
kel is opgenomen omdat het zo een mooie tekening
is. De vlieggewichten zijn ook hier aangegeven.
Verder zie je op welke plek de governer op de mo-
tor is gebouwd. Al die termen… leer ze nu niet uit
het hoofd. Dat heeft geen zin. Je ziet dat de as van
de governer door middel van een tandwiel op de
motor is gekoppeld. Hij draait dus mee met de mo-
tor met een toerental dat recht evenredig is met het
toerental van de motor.
Nu neem ik je even mee naar vroeger (daar gaat hij
weer), naar de tijd dat we poorten uitvijlden van
onze tweetakt brommer en hem opvoerden. Dat
mag tegenwoordig niet meer dus wordt dat ook niet
meer gedaan. Maar het gaat mij niet om dat opvoe-
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ren, het gaat mij om de functie van die poorten.
Hier zie je ze:

Als de zuiger in zijn bovenste stand staat is de on-
derste poort geopend en kan er gas in het motor-
blokje stromen. Dan volgt de ontbranding en gaat
de zuiger naar beneden. Helemaal beneden is de
bovenste poort open en kan het gas wegstromen.
Eenzelfde principe wordt gebruikt in de governer.
Alleen, we werken daar met olie. Het is een hydrau-
lisch systeem.

Goed laten we de tweetaktmotor even vergeten
want alle vergelijkingen gaan mank. Bij de gover-
ner hebben we maar één poort die wordt afgesloten
of die open staat. Je ziet hem in het plaatje hier
rechtsboven, in de rode ovaal. Hier is de poort voor
de olie naar de power piston afgesloten, maar als de
motor meer toeren gaat maken gaan de twee vlieg-
gewichten (rood) naar buiten en wordt de pen of de
zuiger in die smalle cylinder waarin hij zich bevindt
omhoog getrokken en komt de poort vrij. Er gaat
hydraulische olie richting de propeller vloeien. De
pen wordt tegen de kracht van een veer ingedrukt
die je bovenin de tekening ziet. Die veer zit er niet
voor niets. Die zal op een gegeven moment de pen
wel weer naar beneden drukken als het motortoe-
rental terugloopt en dan wordt de poort weer afge-
sloten. Maar eerst, waar gaat de olie heen als de

poort open staat? Die gaat naar het mechaniek bij
de propellerbladen dat zorgt voor het verstellen van
de bladen. De bruine kleur is het gedeelte waar de
olie vanuit de governer naar toe gaat. De zuiger die
je daar ziet wordt naar rechts gedrukt. Daardoor
verschuift de as in de spleet die je ziet in die eerste
cylinder met de tanden erop en die tandkrans zorgt
voor het verdraaien van de propellerbladen. Nou,
dat was niet zo moeilijk te begrijpen. Maar om nu

te zeggen, alles is duidelijk… We zijn genoodzaakt
om er toch de handboeken bij te pakken om een
beetje duidelijk te maken ten eerste wat nu het doel
is en of het wel allemaal zo eenvoudig is, of zijn er
misschien toch nog ‘aanvullende bijzonderheden’.
Wat denk je?

De constant speed propeller, tegenwoordig de alge-
mene vorm van een propeller met verstelbare bla-
den, stelt de piloot in staat een vast toerental te
kiezen voor motor en propeller waarna de governor
ervoor zorgt dat dit toerental gehandhaafd blijft in
de wisselende omstandigheden zoals verandering
van hoogte en van power setting (je throttle). Daar-
door blijft steeds het meest efficiënte toerental voor
de motor gehandhaafd. Dat in stand houden van het
toerental wordt bereikt door verstelling van de pro-
pellerbladen. Als de throttle hoger wordt gezet
wordt de hoek die de propellerbladen maken ook
groter. Voor een economische kruissnelheid kan de
piloot de throttle terugzetten waardoor de hoek van
de propeller ook weer afneemt, maar het toerental
blijft gelijk.
Voor het kruisgedeelte en de afdaling is dat meest
economische toerental precies wat we willen. In je
POH (Pilots Operating Handbook) lees je wat het
juiste toerental is voor de kist waarin je vliegt. Voor
de takeoff en begin van de klim hebben we liever
maximaal vermogen. Maar ook kort voor de lan-
ding willen we maximaal vermogen achter de hand
hebben voor het geval dat. Voor die gedeelten van
de vlucht kiezen we daarom voor een maximaal
toerental. En dat kunnen we instellen  met de han-
del voor het toerental.

Je kunt je voorstellen, ook na het verhaal van de
speedboot en de langzame waterverplaatser, dat er
krachten ontstaan wanneer de stand van de propel-
lerbladen niet juist is voor de snelheid waarmee de
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lucht langs de bladen stroomt. Dus, we hebben ge-
zien dat bij toename van het toerental er olie wordt
gepompt naar de propeller waardoor de hoek van de
bladen groter wordt. Maar het systeem werkt ook
omgekeerd. Als de hoek van de bladen te groot is
voor de luchtsnelheid heeft dat een remmende wer-
king op het toerental. En verlaging van toerental
zorgt ervoor dat de vlieggewichten naar binnen
gaan en daardoor wordt het ‘staafje’ dat de poort
opent of afsluit naar beneden gedrukt, waardoor de
oliestroom de andere kant op gaat. De olie stroomt
terug naar de ‘sump’, de vergaarbak voor de olie.
Hier rechts nog even de twee plaatjes van de eerste
pagina maar dan wat groter. Bij overspeed, bijvoor-
beeld doordat je de throttle verder openzet waar-
door de motor meer toeren gaat draaien, gaan de
vlieggewichten naar buiten en gaat het staafje met
de zuiger omhoog en wordt de weg vrijgemaakt
voor olie die door de governer boost pump op druk
is gebracht. Die olie stroomt naar de propeller. Bij
underspeed, bijvoorbeeld doordat het toerental te-
rugloopt, wordt de verbinding tussen de boost
pump en de propeller verbroken en vloeit de olie
weer terug en uiteindelijk terug naar de propeller
aan de andere kant van de zuiger.

Je ziet ook een propeller control cable. Dat is de
verbinding met je hendel voor het toerental in de
cockpit. Die kabel kan ook over een ronde schijf
lopen zoals je bij de opengewerkte tekening op de
eerste pagina kunt zien. Verstellen van je hendel in
de cockpit zorgt voor een meer of minder samen-
drukken van de veer die eronder zit en dat heeft
weer onmiddellijk invloed op de stand van de vlieg-
gewichten.

Bij elkaar zijn er heel wat zaken die invloed hebben
op dit gecompiceerde mechaniek en die ga ik wel
zo een beetje noemen maar niet allemaal behande-
len wat ze precies voor invloed hebben. Het gaat er

om dat je het principe kunt volgen, het principe dat
de governer automatisch zorgt voor een juiste stand
van de bladen met een steeds weer terugkeren naar
het ingestelde, verlangde toerental. Dit zijn die fac-
toren die invloed hebben: de stand van je throttle,

de stand van je hendel voor het toerental, de snel-
heid door de lucht en hoe dun, hoe ijl de lucht is.
Dat zijn de hoofdfactoren, maar het is een ingewik-
keld systeem. Er zit bijvoorbeeld ook vaak een kop-
peling in naar de brandstoftoevoer waardoor de
motor meer toeren gaat draaien in bepaalde situa-

ties, zonder dat we de throttle verzetten. Het zou
echt te ver voeren om dit allemaal uit te diepen.

Hierboven nog even drie afbeeldingen in jaren-30
tekenfilmstijl die de drie bestaande toestanden
weergeven van wat er voorin de propeller gebeurt.
De bovenste is de overspeed-situatie, de onderste is
underspeed en op de middelste tekening is de situa-
tie in evenwicht. Het zwarte ding is een propeller-
blad.

Mocht je dorst naar kennis nu nog niet bevredigd
zijn dan kan je een heel leuk klein foldertje in strip-
verhaal-stijl downloaden van:
http://www.mccauley.textron.com/von_klip_tip_cs
_propeller.pdf

Erik.
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