
Kettingolie of
slaoliel

ln het blad van de Arboricultural
Association verscheen vorig jaar
een interessant artikel. Het
behandelt een onderzoek naar
biologisch afbreekbare kettin-
golie.

De biologische aÍbreekbaarheid
van olie wordt gezien als afbraak
op korte termijn. Naar de rest-
producten wordt niet gekeken.
Biologische olie is altiid plant-
aardig, met toevoegingen. Volgens
het artikel is er eenaantal
bezwaren tegen zogeheten bio-olie,
waardoor deze producten nog
steeds geen groot marktaandeel
hebben verworven, namelijk de
hogere prijs en de aanwezigheid
van (zeer toxische!) additieven
(toevoegingen). Dit zijn overigens
dezelftle additieven als die in mine-
rale oliën. Zonder deze additieven
zou het niet mogelijk zijn om aan
minerale olie gelijke prestaties te
verkrijgen. Een onderzoek in 1998
vergeleek vier o1iën in hun presta-
tie, namelijk een bio-kettingolie,
een minerale kettingolie, een
motorolie en slaolie (koolzaadolie).

Uit dit onderzoek bleek het vol-
gende: de viscositeit van kool-
zaadolie is bij lage temperaturen
hoger dan die van de andere oliën,
maar bij de werktemperatuuï van
een motoÍzaag is die hetzelfde als
de viscositeit van bio- en minerale
oliën. De smerende eigenschappen
van alle oliën zijn in gebruik
ongeveer gelijk. Een nadeel van
alle biologisch afbreekbare oliën is
de verharding van de olie bij lan-
gere blootstelling aan de lucht. Bij
motorzagen die lang stilstaan zal
daardoor de ketting vastkleven. Dit
kan overigens voorkomen worden
door als laatste een tankje mine-
rale olie te gebruiken. De eindcon-
clusie is dat slaolie een betere biol-
ogisch aÍbreekbare kettingolie is
dan de speciaal daarvoor ver-
vaardigde producten.

Marc Hogenboom
hogenboom@d utch.nl
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CaNcsane
VERAN KERINGSSYSTEMEN

OGewone klimlijn: driestrengs gesla-

gen nylon- of polyamidelijnen. De'ou-
derwetse' klimlijnen van Van der Poel

zijn van nylon. Nadeel van nylon en

polyamide is dat de treksterkte ro -

3o% reduceert door vochtopname..

OStoalkabel: het nadeel van een

staalkabel (in combinatie met bijvoor-

beeld een brede gordel om de boom) is

dat er geen rek in zit. De levensduur is

vrij lang.
tD Schroefdraadi metalen verankerin-
gen moeten over het algemeen na on-
geveer tien jaar vervangen worden in

verband met Íoest. lndien nog schroef-

draden worden aangebracht, mag dat
volgens Duitse richtlijnen in ieder geval

niet meer in reeds ingerotte wonden.

Dr rure uwsrr sysrEMEN

Deze vergelijking is niet uitputtend,
maar geeft wel een idee van de ver-

schillen en overeenkomsten tussen een

aantal systemen. ln de nieuwe ver-

ankeringssystemen is grofweg een

tweedeling te maken in het uitgangs-
materiaal (polypropyleen of poly-
ester/polyamide) en de bevestigings-

methode. De meeste systemen hebben

aparte gordels. Cobra heeft dit niet.

Cobra-systeem

O Kwaliteiten: holle zwarte polypropy-

leenlijn, door de zwarte kleur beter UV-

bestendig, gemakkelijk aan te brengen,

schokdemper om de aanmaak van

reactiehout niet tegen te gaan. Ver-

Ve ran keringslij nen
Momenteel

zijn er diverse
vera n ker-

ingssystemen
op de markt.

Voor een leek
is het moeilijk

om uit te
maken welk
systeem het
beste werkt

en welke lijn
de langste

levensdu u r

heeft.

Erceltscgnppru
Hieronder volgt een vergelijking van de

meestgebruikte soorten kunststoflij-
nen. De negatieve invloeden op de trek-
sterkte en elasticiteit van kunststoflij-
nen zijn UV-straling, zuren en logen in

de lucht, weersomstandigheden en het
gebruik, dat wil zeggen de op de lijn in-

werkende krachten en/of foutieve con-

st ru cties).

O eolypropyleenlijnen (PP) zijn sïug,
UV-stralingsgevoelig (minder als ze

zwartgekleurd zijn), en vrij goed

bestand tegen zuren. De schuurbesten-
digheid is redelijk. Een knoop reduceert

de uitgangssterkte met 35-5o%. De lijn
heeft een elasticiteit van circa z8/o.

OPolyesterlijnen (PES) zijn soepeler,

zeer goed bestand tegen UV-straling,
maar minder goed tegen zuren. De

schuurbestendigheid is zeer goed. Een

knoop reduceert de uitgangssterkte
met 5o - 6o%. De lijn heeft een elas-

ticiteit van circa zo7o.

O Polyamidelijnen (PA) zijn soepel,
goed bestand tegen UV-straling, maar
minder goed tegen zuren. De schuur-

bestendigheid is zeer goed. Een nadeel

is dat de lijnen vocht opnemen en

daardoor stevigheid verliezen (ro -

3o% vermindering van treksterkte).
Een knoop reduceert de uitgangssterk-
te met 5o - 6o%.

ONylonlijnen; door inwerking van
vocht, UV-straling, algengroei en stof
verzwakken de lijnen na verloop van

tijd. Nylon heeft een elasticiteit van

ongeveer 48Yo.

J.,lvu
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: grote kwa liteitsversch illen

krijgbaar met een breuklast van o,6 ,z
en 4 ton. Het touw wordt om stam of
tak breder gemaakt door in het touw
zelf 3 cm brede spreidplaten aan te
brengen. Hier omheen 'komt een

schuurhtÍl
lD ontstaan, bijbehorende'goeroe'/on-

de rzoeke r /a a n dee I hou d e r: Het systeem

is rond 1994 ingevoerd. De medeont-
wikkelaar, propagandeur én aandeel-
houder van dit systeem is dr. ing. L.

Wessolly uit Stuttgart van het lnstitut
fÍir BaumDiagnose.

OPraktijk: uit onderzoek aan vier tot
vijf jaar geleden aangebrachte 2 tons
Cobraverankeringen blijkt dat de trek-
sterkte in die periode 5,5 - 8,5% is
afgenomen. Dit is voornamelijk te
wijten aan de invloed van UV-licht en

luchtvervuiling. Een deel van de ver-

ankeringen was verzwakt door wrij-
ving of het ondeskundig aanbrengen
van het systeem. Houtanatomisch
onderzoek toonde aan dat in de con-

tactzone tussen het (verbrede) touw en

de stam/tak geen afwijking is gevon-
den die op een cambiale verstoring
teruggevoerd kan worden (Lesnini,

Brudi en Spiess, zooo).
lDControle: naast alle logische punten:
letten op breuk van touwstrengen, ver-

groting van de mazen op het split-
spunt. Reken dan op 3% breeklastver-
mindering per jaar. De onderzoekers

concluderen dat een controle van één-

maal per vijf jaar in principe voldoet.

CrownTex-systeem of
Osnàbriicker-systeem

OKwaliteiten: combinatie van een brede

gordel (polyester) met een holle, zwarte
polyesterlijn (betere UV-stralingsbe-

stendigheid) O De gordel is te krijgen
in een breedte van 65, 8o en rzo mm,
met een breuklast van respectievelijk
rr, r6 en z4 ton. Hij bestaat uit een las-

tenverdelende steunband en een

lichtere bevestigingsgordel, met ver-

stelbaar klemelement. Hiermee kan de

gordel op elke willekeurige plek in de

boom worden bevestigd. De gordel

heeft aan beide uiteinden brede lussen.

De lijnen worden geleverd in 18- en z8-

strengs van respectievelijk 4 (dubbel

76) en 6,8 (dubbel rz ) ton treksterkte.
Met een 'naald'wordt het ene uiteinde
van de gevlochten kabel op een

willekeurige plek in het touw ingevoerd

(vergelijkbaar met Cobra-systeem). Bij

dit systeem hoort geen schokdemper.
(DOntstaan, bijbehorende lloeroe/-
onderzoeker/oandeelhouder: het sys-

teem is sinds zijn invoering in r99o al

veel nagemaakt (hoedt u voor namaak,
zoals Schróder zelf zegt). De ontwikke-
laar van dit systeem is lng. K.Schróder,

hoofd plantsoenbeheer en boomver-
zorging in Osnabriick.
tOPraktijk: uit onderzoek aan zes jaar
geleden aangebrachte CrownTexveran-

keringen blijkt dat de treksterkte van

de lijnen in deze periode 4o-So% is

afgenomen. De treksterkte van de poly-

ester gordels is na. zes jaar tot zg%

afgenomen. Houtanatomisch onder-
zoek toonde aan dat in de contactzone
tussen de gordel en de stam/tak geen

schade is opgetreden. Uitwendig ver-

toonden verankerde beukenstammen

na zes jaar ter hoogte van de gordel

een verdikking tot maximaal z millime-
ter. De verdikking bleef beperkt tot het
bastweefsel (Sch róder, r9-98).

OControle: de onderzoekers conclu-

deren dat een controle van eenmaal
per vijf jaar in principe voldoet.

GEFA-systeem

CKwaliteiten combinatie van een bre-

de polyestergordel meteen zwarte llol-
le lijn van polyester of polyamide. @
De polyesterlijn heeft een elasticiteit
van zoTo, de polyamidelijn van 5%.
Hierdoor is er geen schokdemper
nodig, en kan naar keuze een starre of
een wat flexibelere verankering
gemaakt worden. De lijnen hebben een

breuklast van 2,4 en 7 ton. De gordel
heeft een breedte van 8o mm, een

breuklast van z, 4 en 7 ton en een

lengte van 75 tot 2oo cm. De gordel
bestaat uit een lastenverdelende steun-
band en een lichtere bevestigings-
gordel, met een gesp. De gordel heeft
aan beide uiteinden brede lussen. Met
een 'naald'wordt het uiteinde van de

lijn op een willekeurige plek in de lijn
ingevoerd. GEFA heeft ook een simpeler
verankeringssysteem in de vorm van

een 50 mm brede verankeringsband
van zwart polyester. De band wordt
simpelweg met een sterke metalen
gesp vastgezet. @fegen slijtage van

de band door schuren is een schuurhuls
van 6o mm breedte verkrijgbaar die
over de band heen kan worden
getrokken. De breuklast is 4 ton.
O Ontstaan, bijbehorende goeroe/on.

derzoeker/aandeelhouder: GEFA Pro-

dukte FABRITZ GmbH, Krefeld, sinds
een aantal jaren.

O Praktijk: uit onderzoek door de fabri-
kant aan twee jaar geleden aange-
brachte lijnen blijkt dat de trekvastheid
van de polyamidelijn met zo% is aÍge-
nomen en van de polyesterlijn met ro%.
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Gefa-gordel Gefa-gordelband
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Kosre ruve nc E LtJ KtNc
merk-naam lijnen/room sordels o. stuk oveng

Cobra z-tons:€ t7o,45

4-tons: €3ro,9o
2-tons set, roo m lijn: € 474,

4-tons set, roo m lijn: € 7t6,-
(incl. spreidplaten, schokdempeÍs,
schuurhulzen, glijmiddelr
2-tons voor r5 verankeringen,
4-tons voor 1o)

schokdemper: € 8,75 (zt)- € r6,54 (4t)
spreidplaat: € 2,54- € 3,2
schuurhuls 25mt€ 69,40 (zt) en € 103,21 (4t)
glijmiddel: € 9,o8

CrownTex 4,r-tons: € 2o5,-
6,8-tons: € 27o,.

1r-tons: € 34,- tot € 4o,-
r6-tons:€ 39,- tot € 5o,-
24-tons: € 48,- tot € 66,-

Gefa 4-tons: € 395,-
7-tons: € 595,-
(zowel polyester
als polyamide)

2,4 en 7 tons, o,75 tot 2 m lengte:
€ 13,04 tot € 27,6t,-
(incl. sluitingsband)

gordelband per 1oo m: € 196,85
gesp: € 4,32 p.s.

50mhuls: €74,14

Libre 2,5-tons: € i25,-

3,5-tons: € r65,-

4,8-tons; € 215,-

6-tons: € 265,-

2,8 tons, o,5-2 m: € il,75 - € 16,5

4,8 tons, o,5-3 m:€ t5 - € z5

12 tons,1-3 m: € 30 - € 52
(incl. sluitingsband)

Nerex 8-tons: € 59o,- small: € 33,8o
medium: € 45,2o
large:€ 64,7o

schokdemper: € t9,5o
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Hoofdleveranciers van de

besproken systemen
o Cobra: PBS

Baumsicherungsprodukte
GmbH, Stuttgart,
tel: oo49-711-235661,

Í ax: o o 49 -7t'r -235662.

r CrownTex: in Duitsland:
dhr. H. Meyerdiercks,
Bremen,

Iel oo49-421-6944ojo,
Íax oo49-42-6944o35.

. Gefa: Gefa Produkte
Fabritz CmbH, Krefeld,

Du itsla nd,

tel o - o 49 - zt 5t - 49 47 4- 9,
fax oo49-zt5t-49475o,
i nfo@ gefa-fa britz.de,
www.gefa-fa britz.de.

e Spleisstex, [ibre: S.

Hauser, Villingen-
5chwenningen,
Duitsland,
lel oo49-172033964,
fax oo49-172o-zzt77.

r Nerex rope: Svensk Trád

Vard, Zweden,
tel oo46-451 3r3 93,
fax oo46-451 315 91,
tradva rd@a lgonet.se,
www.neropes.com/tech-
data/nerex.htm.

Libre-systeem

OKwaliteiten: holle zwarte lijn van

hoogwaardig polyester (merknaam:

Spleisstex) met een breuklast van resp.

2.5 (dubbel: 4.5), 3.5 (dubbel: 6.S), +.8
(dubbel: 9) en 6 ton (dubbel: r2). Door

voldoende rek in de lijn is er geen

schokdemper nodig. De lijn kan,

eventueel met een 'naald', in de holle

lijn getrokken worden. De bijbehorende

gordel heeft een treksterkte van 2,8 of

4,8 ton (7o mm breed) of 12 ton (2oo

mm breed). Hij bestaat uit een lasten-

verdelende steunband en een lichtere

bevestigingsgordel.
(Dontstaan bíjbehorende goeroe/on-

derzoeke r /a a n deel hou der: Het systeem

is al enige jaren in gebruik en wordt
geproduceerd door Libre Powersails.

OPraktijk: recentelijk heeft Detter het

systeem vergeleken met het Cobrasy-

steem (Detter, 2ool). Hierbij is een

gordel getest van 75 cm lengte en 2,8

ton treksterkte, in combinatie met een

lijn met 3,5 ton treksterkte. De zeker-

heidreserve van Spleisstexlijnen is

duidelijk groter dan die van Cobra-

lijnen. De schokdemper van Cobra

geeft een lijn veel meer elasticiteit en

kan veel beter plotselinge krachten

opvangen dan de elasticiteit in de

5pleisstexlijn. Bij Cobra bestaat dan wel

het gevaar van overelasticiteit.

Nerex-lijn

OKwaliteiten: een holle 16 mm, rz

strengs polyesterlijn met een ure-

thaancoating. Dit laatste geeft een

kleurcode en een 'superieure resisten-

tie tegen afschuring ten opzichte van

de standaard rz strengs polyester
touwen'. De lijn heeft nauwelUks rek en

is vrijwel UV-straling bestendig. $
De treksterkte van de lijn (8 ton, in
principe verkrijgbaar van 3 tot ruim 20

ton) wordt nauweluks beïnvloed door

het splitsen van een oog (Lock Tuck

Splice) (maximaal 3% trekkrachtver-
lies). Als schokdemper kan een rubber

cilinder geleverd worden. De vermin-

dering van de ]sterkte is dan

ongeveer 3o%.

Bij het systeem behoren ook gordels in

diverse lengtes (small, medium en large)

met een kussentje van 20 cm breed,

twee stalen ringen en een elastische

bevestigingsgordel. Door de twee rin-

gen wordt een stalen kous gedaan,

waarover de lijn loopt (krachtenverdel-

ing). De leverancier geeft instructies over

hoe de l'rjn vrij strak aangetrokken kan

worden.

O Ontstaan bijbehorende goeroe/on-

derzoeker/aandeelhouder: Het sys-

teem is al enige jaren in gebruik.

(VoonzrcHrrc E!) coNcLUsr Es

OBovenstaande gegevens zijn deels

geleverd door de fabrikanten en komen

deels voort uit wellicht te theoretische

proeven (Detter zoor). Daarom is
moeilijk te concluderen wat nou het

beste systeem is. Het is een beetje

appels met peren vergelijken, want

niet alles wordt getest onder dezelfde

omstandigheden. De beide'groothe-
den' van dit moment, Wessolly en

Mattheck, zijn hoofdza kelijk theoretici
die zich bezighouden met statica.
Krachten op bomen hebben echter te
maken met dynamica. Deze systemen

moeten in de praktijk getest worden.

CTevens is het van belang wat je met

een verankering wilt: de tak opvangen

als hij breekt, of de tak enigszins onder-

steunen bij piekbelastingen. Dat

bepaalt de manier waarop je het sys-

teem aanbrengt. En het is van cruciaal

belang dat de verankering op de juiste

wijze/hoogte aangebracht wordt.
Oook is het de vraag wat de puntbe-

lasting van een verankerlijn op de ogen

van de gordel is; alleen bij het Nerex-

systeem wordt gewerkt met een kous

door de ogen.

O Cobra is een systeem dat gemakke-

lijk aan te brengen is en esthetisch

gezien minder stoort in een kroon dan

systemen met aparte gordels.

O De z- en 4-tons verankeringen van to

m lengte van Cobra en Libre zijn

ongeveer even duur (respectievelijk

ongeveer € 35 en € 6o). De gordelband

van Cefa is verreweg het makkelijkst

aan te brengen en de allergoedkoopste

oplossing (ca. € 3o voor een 10 meter

verankering). De andere drie systemen

zijn minimaal 35% duurder, maar

hebben echter een flinke overkill in

treksterkte van de lijnen en gordels

(CrownTex meer dan Gefa; Nerex heeft

enkel een 8-tons systeem).

ODe controlefrequentie op alle syste-

men is de eerste vijf jaar hetzelfde. Wat

de frequentie daarna moet zijn, is niet

bekend.

V eroníca v an Arner ongen

fax o7z - 506 5475
met dank aan Marc Hogenboom
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