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1. INLEIDING
Vellingswerk in de bosbouw heeft altijd behoord tot de zeer zware vormen
van arbeid. De rationalisatie van debosarbeid heeft geleid tot een belangrijke
verbeteringvan dearbeidsmethoden, degereedschappen enhet onderhoud van
die gereedschappen. Hierdoor is een belangrijke verlichting van de per boom
vereiste lichamelijke inspanning bereikt. Daarnaast heeft de rationalisatie ook
geleidtoteenbeterebenuttingvandearbeidstijd eneenverhogingderproductiviteit. Bijzeerzwarearbeid blijft daardoor het gevaar bestaan, dat ondanks de
rationalisatie de totale inspanning per dag toch groter wordt dan wenselijk of
toelaatbaar is.
Een van de doeleinden van het hier beschreven onderzoek was dan ook het
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verkrijgen van gegevens over de grootte van de lichamelijke inspanning per
arbeidsminuut en per dag in Nederland bij het op rationele wijze verrichten van
vellingswerk door goed geschoolde arbeiders.
Gegevens over de lichamelijke inspanning per arbeidsminuut en per arbeidsdag bij het vellingswerk in éénmanswerk zijn in de literatuur zeer schaars.
Voor zoverergegevenszijn, betreffen ditresultaten in het buitenland met afwijkendewerkmethoden enafwijkende bossen,zodat deze gegevens niet bruikbaar
zijn voor het beoordelen van de zwaarte van de arbeid in het Nederlandse bos.
In de tweede plaats had dit onderzoek ten doel de vraag te beantwoorden, of
er bij het vellingswerk in groveden met een diameter op 1.30 m van ten hoogste
18 cm een verschil in lichamelijke inspanning bestaat tussen de methode
„snoeien met de bijl en schillen met de lichte schilschop" en de methode
„snoeien en schillen in één handeling met de verzwaarde Dauner schilschop".
Het hier beschreven onderzoek omvat:
2.1. Een onderzoek bij het vellingswerk in éénmanswerk bij Japanse lariks.
Hierbij werd uitsluitend gewerkt met de methode „snoeien en schillen in één
handeling". Als maatstaven voor lichamelijke inspanning werd de door de
arbeid veroorzaakte toename van het energieverbruik en van de polsfrequentie
genomen. Deze toename werd uitgedrukt in arbeidscalorieën per minuut en
aantal arbeidspolsslagen per minuut of arbeidspols. Bij de ene helft van de
vellingen werden energieverbruik en polsfrequentie tegelijkertijd bepaald, bij de
andere helft alleen de polsfrequentie.
2.2. Een onderzoek bij het vellingswerk in éénmanswerk in groveden. Hierbij
werden de beide bovengenoemde methoden van snoeien en schillen vergeleken.
Bij dit onderzoek werd alleen de polsfrequentie bepaald.
Voor beide onderdelen van het onderzoek worden eerst de uitvoering en de
resultaten van het arbeidsfysiologisch onderzoek besproken en daarna de opstand- en tijdstudiegegevens voor zover deze bij het beoordelen van de arbeidsfysiologische resultaten nodig zijn.
2. ARBEIDSFYSIOLOGISCH ONDERZOEK
2.1.

ARBEIDSFYSIOLOGISCH ONDERZOEK BIJ JAPANSE LARIKS
GORD.)

(Larix leptolepis

2.1.1. Uitvoering vanhet onderzoek
Voor dit onderzoek waren 7 goed geschoolde en met een goede arbeidstechniek werkende proefpersonen beschikbaar. Deze proefpersonen waren regelmatig met vellingswerk bezig en dus zeer goed getraind. Het vellingswerk werd
in éénmanswerk verricht. Snoeien en schillen geschiedde in één handeling met
een verzwaarde Dauner schilschop. De proefpersonen werden geheel vrijgelaten
in hun tempo van werken. Er werd steeds de nadruk op gelegd, dat ieder in zijn
„normale" tempo moest werken.
Iedere proefpersoon werd op 2 verschillende dagen onderzocht (de „eerste"
en de „tweede" onderzoekdag). Ieder onderzoek begon met ten minste een half
uur zittend rustenineenals rijdend laboratorium ingerichte bus.Daarna werden
in drie proeven, die telkens door een rustperiode van elkaar gescheiden waren,
tegelijkertijd energieverbruik en polsfrequentie bepaald. Iedere proef bestond
uit het onmiddellijk achter elkaar vellen en opwerken van 2 bomen en de onmiddellijk op de tweede boom aansluitende herstelperiode (10minuten zittend
2
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nisten in de bus). Op de herstelperiode volgde dan nog 15-20 minuten zitten.
Daarna werd aan devolgendeproef begonnen.
Na de herstelperiode van de derde proef werd weer 15-20 minuten zittend
gerust.Vervolgens werd alleen depolsfrequentie bepaald gedurende een langere
werktijd, n.l.hetvellen en opwerken van 6ofmeer bomen.
Het energieverbruik werd gemeten met behulp van de draagbare drogegasmeter van MÜLLER & FRANZ (1952) op de door STREEF(1954en 1956a)beschreven wijze. Bij deze „respiratieproeven" wordt met behulp van een in- en uitademingsventiel en een mondstuk met neusklem of een halfmasker uitsluitend
buitenlucht ingeademd, terwijl alle uitgeademde lucht via de als een rugzak
op de rug gedragen gasmeter ontwijkt. Automatisch wordt hierbij een klein
percentage van de uitgeademde lucht in een monsterzak gepompt. De gasmonsters worden direct na afloop van de proef overgebracht in luchtledige glazen
ampulles en later op het laboratorium met deHALDANE-techniek geanalyseerd.
Op het moment, waarop aan de eerste boom begonnen werd, werd de gasmeter ingeschakeld. Zodra de proefpersoon met de eerste boom klaar was werd
de gasmeter snel afgelezen en werd overgeschakeld op detweede monsterzak.
Direct daarop werd aan de tweede boom begonnen. Zodra de proefpersoon
met de tweede boom klaar was werd de gasmeter opnieuw afgelezen en werd
er overgeschakeld op de derde monsterzak. Direct daaropliepde proefpersoon
naar het rijdende laboratorium voor de herstelperiode.
Iedere proef omvat dus 3 bepalingen: het energieverbruik tijdens het vellen
en opwerkenvan deeerste boom, het energieverbruik bij detweede boom en het
energieverbruik tijdens de 10 minuten durende herstelperiode. Voor het een
ogenblik stilstaan bij het aflezen en overschakelen en voor het teruglopen naar
de bus werden correeties aangebracht.
Het snel overschakelen op een volgende monsterzak was mogelijk gemaakt
door aan de voor de monstername bestemde zijbuis van de gasmeter een soort
revolver, analoog aan de revolver van een microscoop, aan te brengen. Hieraan
konden 6 monsterzakken aangesloten worden. Vooral voor het onderzoek in
land- en bosbouw is het van groot belang practisch zonder onderbreking een
reeks metingen van het energieverbruik te kunnen verrichten.
De gasanalyse geeft ons de hoeveelheden opgenomen zuurstof en afgegeven
koolzuur per liter uitgeademde lucht. Uit de door de tijdwaarnemer afgelezen
tijden, het volume van de uitgeademde lucht en de resultaten van de gasanalyse
wordt hettotalecalorieënverbruik per proefperiode (eersteboom,tweede boom,
herstelperiode) berekend en eveneens het totale calorieënverbruik per minuut
voor iedere periode. Na aftrek van de berekende grondstofwisseling en na
correctie voor de specifiek dynamische werking en voor de korte perioden van
stilstaan tijdens het aflezen van de meter en het teruglopen naar de bus werd
het aantal arbeidscalorieën per boom en het verhoogde calorieënverbruik tijdens de herstelperiode (afgeloste arbeidscalorieën-schuld of zuurstofschuld)
berekend. Het aantal arbeidscalorieën per minuut is vervolgens berekend volgens de integrale methode (STREEF, 1956a): men neemt de som van het aantal
arb. cal. voor de Ie boom -j- idem voor de 2e boom + arb. cal. herstelperiode
en deeltdit totaal door de arbeidstijd in minuten voor de Ie + 2e boom.
Voor de bepaling van de polsfrequentie werd uitgegaan van de actiestromen
van het hart, zoals ook geschiedt bij de registratie van het electrocardiogram.
De 3electroden werden op de borst geplaatst en met een rubberband gefixeerd.
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Eendunne3-aderigekabelvan100of200meterlengteverbondde proefpersoon
metdeelectronischeversterkerapparatuur. Hetbeginvandezekabelwerdopde
rugvan deproefpersoon aanzijn kledingbevestigd. Opeenpaar meter afstand
bevondzicheenhelperomheteerstedeelvandekabeltedragenenteverplaatsen.
Opdezewijzeondervonddeproefpersoon volstrektgeenhindervandekabel.
Zonodigzorgdeeentweedehelperopgrotereafstand vandeproefpersoon voor
hetverleggenvan derestvan dekabel.Het electrocardiogram werdineenspeciaal voor dit soort onderzoek gebouwde versterkerapparatuur versterkt. De
R-of S-toppenvan het electrocardiogram werden met een telefoon relaisteller
geteld (STREEF 1956a en 1956b; STREEF & VAN VOLLENHOVEN 1958).De completeapparatuurkanzowelopdrogebatterijen alsopaccu'smeteenomvormer
werken.
De rustwaarde van de polsfrequentie werd afzonderlijk bepaald. Vóór de
aanvang van dearbeid moest deproefpersoon 30-45minutenin debus rusten.
Daarna werd depolsfrequentie zittend bepaald gedurende enige perioden van
5minuten.Hetlaagstegemiddeldeover5minutenwerdalsrustwaardegenomen.
Dezerustwaardewerdvoorallewaarnemingen bij debetreffende proefpersoon
gebruikt.
Onder aantal arbeidspolsslagen per minuut of arbeidspols wordtverstaan de
door de arbeid veroorzaakte toename van het aantal polsslagen boven de
rustwaarde, omgerekend per minuut arbeid. Bij het begin van de arbeid loopt
depolsfrequentie zeersnelop.Reedsindetweedeminuutwordteen betrekkelijk
constant niveau bereikt. Bij de opeenvolgende bomen blijft de polsfrequentie
om deze waarde schommelen. Voor dit na de snelle stijging van het begin
volgendebetrekkelijk constantepolsniveaugebruikenwijdeterm polsfrequentie
tijdens arbeid.
Bij het gaan rusten daalt de polsfrequentie aanvankelijk welvrij snel, maar
blijft toch nog enige tijd verhoogd. Voor het aantal polsslagen, dat in deze
herstelperiode optreedt boven het aantal dat met de rustwaarde overeenkomt,
wordtdetermpolsschuld ofherstelpolssom gebruikt.
De polsschuld geeft de achterstand in de bloedvoorziening van de spieren
aan, diein deherstelperiodeingehaald wordt.
Hetaantalarbeidspolsslagenperminuut kan, opdezelfde wijzealshet aantal
arb. cal./minuut, zowel bepaald worden volgens de integrale als volgens de
partiële methode. Bij deze zware arbeid is echter eenherstelperiode van 10
minuten beslist onvoldoende voor een terugkeer van de polsfrequentie tot
de rustwaarde. Een betrekkelijk korte arbeidstijd, gevolgd door een lange
herstelperiode, maakt echter de bepalingvan dearbeidspols volgens de integrale methode met alleen tijdrovend maar ook veel minder nauwkeurig.Voor
de bepaling van depolsfrequentietijdensarbeidenvandearbeidspolsisdaarom
de partiële methode gebruikt.
Bij de proeven waarin bepaling van energieverbruik en polsfrequentie gecombineerd werden, werd voor depolsfrequentie tijdens arbeid de gemiddelde
polsfrequentie tijdenshetvellenvan detweedeboom genomen. Bij de proeven
zonder meting van het energieverbruik werd voor de polsfrequentie tijdens
arbeidde gemiddelde polsfrequentie voor alle bomen exclusief de eerste boom
genomen. In beide gevallen krijgt men de arbeidspols of het aantal arbeids
polsslagen per minuut door van de polsfrequentie tijdens arbeidderustwaarde
aftetrekken.
Hetgebruikvandepartiëlemethodevoordeberekeningvan arbeidscalorieën
4
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enarbeidspols is strikt genomen alleen toelaatbaar indien er tijdens het onderzoekeenwerkelijke „steady state" bestaat.
Bij deproeven, waarin energieverbruik en polsfrequentie samen werden bepaald,werdindeherstelperiodeeenbelangrijke polsschuld gevonden. Voor de
tweede onderzoekdag bedroeg deze polsschuld gemiddeld 200slagen, terwijl
het aantal arbeidspolsslagen voor de eerste boom gemiddeld slechtscirca40
lagerwasdan voor detweedeboom. Dezebelangrijkepolsschuldpleit er voor,
dat de betrekkelijk constante polsfrequentie, welke tijdens de langer durende
arbeid gevonden werd, debehoefte toch niet geheeldekte,zodat de werkelijke
arbeidspols wellicht nogéénofenkeleslagenhogerwas dan de door ons met
departiële methode bepaalde waarde.
2.1.2. Uitkomstenvanhetonderzoek
a. Energieverbruik
In tabel 2.1-1 zijn de gegevens betreffende deproefpersonen samengevat. In
tabel 2.1-II zijn voor alle bepalingen van het energieverbruik de diameter, de
arbeidstijd per boom enhet aantal arbeidscalorieën opgegeven. Kolom 10van
deze tabel bevat de volgens de integrale methode berekende arbeidscalorieën
perminuut voor allegroepen van2bomen.Intabel2.1-IIIisvaniedereproefpersoon het gemiddelde aantal arbeidscalorieën op de eerste entweede onderzoekdagopgegeven.
Het aantal arbeidscalorieën per minuut bedraagt voor alle proeven samen
8.40.Integenstellingtotwatbijdepolsfrequentie gevondenwordt,vertoonthet
calorieënverbruik geenregelmatigverschiltussen deeerste endetweede onderzoekdag. Het gemiddelde voor alle eerste dagen is 8.37 arb. cal./min. en dat
vooralletweededagen8.43.Degemiddeldenzijn duspractisch gelijk.
Verdervaltop,datdeuitkomstenvandeverschillendeproevenbijéénproefpersoon over het algemeen niet erg uiteenlopen. De gemiddelden voor deverschillendeproefpersonen lopenzelfsopvallendweiniguiteen.Voorbeideonderzoekdagen samen ishet laagste gemiddelde 8.18 enhet hoogste 8.71 arb. cal./
min., dus eenverschil van slechts 6%.Deze opvallend geringe spreiding hangt
voor een deel wellicht samen met de gelijkmatige bouw van de geveldeboomsoort:lariks.Eenanderefactor, dietotdezegeringespreidingbijgedragen heeft,
iswaarschijnlijk dat onzeproefpersonen eenzeerhomogene groepvormenwat
werktempo,arbeidstechniek engeoefendheid betreft.
Het bepalen van de arbeidscalorieën met de integrale methode, zoals door
ons gedaan is, heeft het bezwaar dat men de proefpersoon vooraf voldoende
moet laten rusten endat menna afloop van deonderzochte arbeidsperiode het
onderzoek nog uit moet strekken over de herstelperiode. De partiële methode
heeft deze bezwaren niet, maar is alleen toe te passen bij betrekkelijk gelijkmatigearbeidenbovendienmoeterhierbij practischeen„steadystate"bestaan,
d.w.z. dat de zuurstofschuld niet voortdurend op blijft lopen. Doordat het
energieverbruik tijdenshetvellenenopwerkenvaniedere2eboom afzonderlijk
bepaald is (ziekolom 8van tabel 2.1-II), geeft dit ons tegelijkertijd het aantal
arbeidscalorieën per minuut volgens de partiële methode. Bij het vergelijken
van deuitkomsten in kolom 8(partieel)enkolom 10(integraal) moet menbedenken,datkolom 10berustophetvellenenopwerkenvanbeidebomensamen
enkolom 8slechtshet energieverbruik voor detweede boom geeft. Eenbetere
indruk omtrent het al dan niet toelaatbaar zijn van de partiële methode voor
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vellingswerk krijgt mendoor voor iedereproefpersoon degemiddelde waarden
volgensbeidemethoden tevergelijken. Dit isgedaanintabel 2.1-IV.Voor alle
proeven samen is de partieel bepaalde waarde voor arb. cal./min. slechts 0.18
arb.cal.of2% lagerdan deintegraal bepaaldewaarde.Ookvooriedereproefpersoon afzonderlijk isdeovereenstemmingzeerbevredigend. Hoewelwijvoor
zulk zwaar werk als het vellingswerk aan de integrale methode de voorkeur
geven,wijst hetbovenstaande resultaaterop,datvoordebepalingvanhetverbruik aan arbeidscalorieën per minuut of per boom bij het vellingswerk de
partiële methode wel te gebruiken is, mits twee of meer bomen achter elkaar
geveld worden endeeersteboom buiten beschouwing wordt gelaten.
In energetisch opzicht blijkt het vellingswerk, zoals dit door ons onderzocht
is, zeer zwaar te zijn. Het door ons gevonden verbruik van circa 8.4 arbeidscalorieën per minuut vellingswerk of een totaal energieverbruik van circa 10
kcal,perminuutbetekent eenzuurstofopname vanruim2literperminuut.
Volgens ÂSTRAND (1952, 1953/54) bedraagt de maximale zuurstofopname
voorgoedgetraindejongeremannengemiddeld circa4literperminuutenmag
bij zware arbeid gegaan worden tot eenzuurstofopname van ten hoogste 50 %
vandemaximaleopname.Wijbevindenonsduswelaandebovengrensvanwat
voor goed getrainde mannen toelaatbaar is.Uit dezeer bevredigende overeenstemming tussen de integrale en de partiële bepaling van het energieverbruik
blijkt echter, dat onze proefpersonen tijdens de arbeid toch praktisch een
„steady state"bereikten. Bijdebespreking van depolsfrequentie wordt hierop
nog teruggekomen.
Het is in dit verband ook van belang te letten op de herstelperiode: de
arbeidscalorieënschuld, d.w.z.het aantalcalorieën dattijdens deherstelperiode
meerverbruikt wordt danerzonderdevoorafgaande arbeidverbruikt zouzijn.
Dit is een maat voor de tijdens deze herstelperiode afgeloste zuurstofschuld.
In onsonderzoekvarieertdezeschuldvan4.0tot 11.3kcal,enbedraagt gemiddeld 7.3kcal, (kolom 9van tabel 2.1-II). Dit komt overeen met een zuurstofschuldvan \\ liter.Ookditwijst opzeerzwarearbeid,maarhetligtnogbelangrijk beneden de maximale zuurstofschuld voor jongere mannen met een zeer
goede trainingstoestand.
Uithetbovenstaandevolgtwel,datvoorhetvellingswerk alleendiepersonen
geschikt zijn, die een hoge maximale zuurstofopname-capaciteit en een hoge
maximale zuurstofschuld hebben.
Energieverbruik per dag
Behalve het energieverbruik tijdens de zuivere arbeidstijd is ook de grootte
vanhetenergieverbruik overdegehelewerkdagzeerbelangrijk. Bijhetvellingswerkinéénmansarbeid, zoalsdoor onsonderzochtwerd,bedragendealgemene
tijden circa 30%. Deze algemene tijden bestaan voor ongeveer 3/5 uit zitten
(verbruik aan arbeidscalorieën teverwaarlozen) envoor 2/5uit lopen en staan
(verbruik aan arbeidscalorieën te schatten op ongeveer 2.0 per minuut). Dit
wordt dus gemiddeld 0.8 arb. cal./min. voor alle algemene tijden samen.
Wijkunnennuvoordetotale 8-urigewerkdagdevolgendeschattingmaken:
370minuten van 8.4 arb.cal. = 3108arb.cal.
110minuten van 0.8 arb. cal. = 88arb.cal.
Intotaaldus3200arb.cal.perwerkdagof400arb.cal.peruurof6.7arb.cal.
perminuut.Opgrondvandezeschattingishettotaleenergieverbruik vooronze
6
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proefpersonen te stellen op 3200 + 2300(ruststofwisseling + vrije tijd besteding) = 5500kcal, per dag.
b. Polsfrequentie
Tabel2.I-Vbevatdegemiddeldepolsfrequentie perboomenper proefpersoon
en de arbeidspols voor alle proeven waarin energieverbruik en polsfrequentie
tegelijkertijd bepaald zijn. Voor alle gecombineerde proeven samen bedraagt
de polsfrequentie tijdens arbeid gemiddeld 142voor de eerste en 136voor de
tweedeonderzoekdag. Dearbeidspols bedraagt gemiddeld 74voordeeerste en
67voor detweede onderzoekdag.
Van de proeven, waarin uitsluitend de polsfrequentie bepaald is, zijn in
Tabel2.1-VIdegemiddeldewaardenperpersoongegevenvoordepolsfrequentie
tijdens arbeid en voor de arbeidspols. Door het groter aantal bomen, dat per
proef geveld is, is het verschil tussen de gemiddelde polsfrequentie van alle
bomen en van alle bomen exclusief de eerste boom zeer gering. Toch is het
nauwkeuriger om voor de polsfrequentie tijdens arbeid, die immers het uitgangspunt is voor de berekening van de arbeidspols, het gemiddelde exclusief
deeersteboom(ofeventueelexclusiefdeeersteminuutnahetbeginennaiedere
pauze)tenemen.Voordeeersteonderzoekdagbedroegenpolsfrequentie tijdens
arbeid enarbeidspols gemiddeld resp. 138en 70envoor detweede onderzoekdag resp. 127en59.
Voor de proeven zonder energiemeting is in tabel 2.1-VII de gemiddelde
polsfrequentie per boom gegeven voor de verschillende bomen, welke in één
proef achtereenvolgens geveldzijn. Intabel2.1-VIIIzijn voordezelfde proeven
vooriedereproefpersoon dehoogsteenlaagstewaardevan degemiddeldepolsfrequentie perboom(exclusiefde Ieboom)voordeinéénproefgeveldebomen
gegeven.
De polsfrequentie op de eerste en tweede onderzoekdag
In overeenstemming met vroegere ervaringen blijkt er ook bij deze proeven
een duidelijk verschil te bestaan tussen de gemiddelde polsfrequentie tijdens
arbeid op de eerste en op de tweede onderzoekdag. Voor de proeven zonder
energiemetingligtbijalleproefpersonen degemiddeldepolsfrequentie perboom
op de tweede dag bij bijna alle bomen lager dan op de eerste dag. Voor alle
gecombineerde proeven samen is het verschil gemiddeld 6 slagen en voor alle
proeven zonder energiemeting is het verschil gemiddeld zelfs 11 slagen. Hier
tegenover staat, dat het gemiddelde aantal arb. cal./minuut voor beide dagen
praktisch gelijk is. Dit pleit er sterk voor dat de hogere polsfrequentie op de
eersteonderzoekdagdoornerveuzefactoren veroorzaaktwordt.De proefpersonen moeten gelegenheid hebben te wennen aan het voor hen vreemde instrumentarium en de onbekende waarnemers. Zelfs het bezoek van de houtvester
of van andere belangstellenden doet bij verschillende proefpersonen de polsfrequentie oplopen.Voorhet bepalen vandenormalepolsfrequentie tijdens arbeid en de normale arbeidspols zijn de gegevens van een eerste onderzoekdag
dusniet te gebruiken.
Hetbepalenvanderustwaardevandepolsfrequentie eisteveneensgewenning
envolledigerust enafwezigheid van bezoek.
Deze„nerveuze"moeilijkheden geldennietofveelminderbijdebepalingvan
hetenergieverbruik. Hetaantalarb.cal./min.vertoonde praktisch geenverschil
tussen leen2edag.Bijarbeidsfysiologisch onderzoek bijzwaardere landarbeid
werd dezelfde ervaring opgedaan.
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Het al of niet combineren van de bepaling van de polsfrequentie met het meten van het energieverbruik
Debepalingvandepolsfrequentie isvooreendeelverrichtin combinatiemet
het meten van het energieverbruik in proeven waarin 2 bomen achter elkaar
geveld werden.Daarnaast isdepolsfrequentie bepaald inlangere proevenzonder meting van het energieverbruik; hierbij werden als regel 6 bomen achter
elkaar geveld. Over het algemeen is de polsfrequentie tijdens arbeid in degecombineerde bepalingietshoger.Voor deproeven op detweede onderzoekdag
isdegemiddelde polsfrequentie voor degecombineerde meting 136envoor de
proeven zonder energiemeting 127,maar individueel isdit verschilzeer uiteenlopend. Bij een andere reeks metingen bij een tweetal proefpersonen, die veel
meer gewend waren alsproefpersonen tefungeren, werd gemiddeld slechtseen
klein verschil gevonden (127bij de gecombineerde metingen tegenover 125bij
deproevenwaarinalleendepolsfrequentie bepaaldwerd).Ditpleiterwelsterk
voor,dat derespiratieproeven opzichzelf geen noemenswaardige fysieke verzwaringvandearbeidgevenendatdehogerepolsfrequentie bijdegecombineerdeproeven v.n.l. een nerveuze oorzaak heeft: het wat gehinderd worden door
mondstuk ofmaskerendoordegasmeter.Degevondenverschillentonenechter
weldenoodzakelijkheid aan omvoor hetvinden van denormalewaardenvan
polsfrequentie tijdens arbeid enarbeidspols depolsfrequentie alleen te bepalen
enditvoordit doelniettecombineren metde respiratieproeven.
De polsfrequentie bij le, 2e en volgende bomen
Uit tabel 2.1-V blijkt duidelijk, dat bij de gecombineerde bepalingen de
gemiddelde polsfrequentie voor de tweede boom hoger isdan voor de eerste
boom.Zowelvoor de Ie alsvoorde 2eonderzoekdag isdit verschil gemiddeld
6slagenper minuut. Voor de bepaling van de arbeidspols is daarom bij de
gecombineerde proeven uitsluitend de polsfrequentie bij de tweede boom
gebruikt.
Bijdelanger durendeproevenmetalleenbepalingvandepolsfrequentie iser
alsregelook eenverschil tussen de Ie en de2eboom. Gemiddeld wasdit verschil4slagen (zietabel2.1-VII).Vanaf detweedeboom blijft de polsfrequentie
echteromeenconstantniveauschommelen.Erwordtduspraktischeen„steady
state" bereikt. Voor de bepaling van de arbeidspols kan daarom de partiële
methodegebruiktworden.
Aangezien depolsfrequentie pas in de 2eminuut het niveau van de „steady
state"bereikt,moetmenofhetgemiddeldevande2eenvolgendeboomnemen,
of deeerste minuut na het begin en na iedere rust voor deberekening van het
gemiddeldebuitenbeschouwinglaten.
Voor detweede onderzoekdag is op deeerstgenoemde wijze een gemiddelde
polsfrequentie tijdens arbeid gevondenvan 127slagen,overeenkomend meteen
arbeidspols van59.
Variaties in polsfrequentie tijdens arbeid en in arbeidspols
De variaties in polsfrequentie voor de opeenvolgende bomen (de le boom
buiten beschouwing gelaten) zijn niet erg groot. Tabel 2.1-VIII geeft voor de
verschillende proefpersonen de hoogste en laagste gemiddelde polsfrequentie
per boom tijdens éénproef. Het verschiltussen dezeuitersten varieert voor de
tweede onderzoekdag van 3tot 11slagen (gemiddeld 6 slagen). In %van de
arbeidspolsliggendeuiterstenbij éénproeftussen +11 % en-9 %.Ditwijst er
op, dat de proefpersonen met een betrekkelijk constante inspanning gewerkt
8
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hebben en zich automatisch vrij goed aan wisselingen in de zwaarte van de
arbeid aangepasthebben.
De verschillen tussen de gemiddelden van de 7proefpersonen zijn evenmin
erggroot.Voordetweedeonderzoekdag varieert degemiddelde polsfrequentie
tijdens arbeid endegemiddelde arbeidspols per persoon van 122tot 138,resp.
van 53 tot 68,dusslechts 16resp. 15 slagenofvan-10% tot +15 % vandegemiddelde arbeidspols voor degehelegroep.Dezeverschillenzijn slechtsweinig
groter dan de verschillen tussen de gemiddelden per persoon voor het aantal
arb. cal./minuut.
Gemiddelde arbeidspols over de gehele werkdag
Evenals voor het energieverbruik willen wij ook voor dearbeidspols komen
toteenschattingvandegemiddeldearbeidspolsoverde8-urigewerkdag.
Voor de algemene tijden is de invloed van het zitten (3/5van de algemene
tijden) teverwaarlozen. Voor het staan enhet lopen isdegemiddelde arbeidspolsteschatten opresp. 10en25slagen.Voordealgemenetijden inhungeheel
is de arbeidspols te schatten op ± 8 slagen per minuut. Hiervan uitgaande
komen wij tot devolgende schatting:
voor dezuiverewerktijd 370 x 59 = 21830slagen,
voor dealgemene tijden 110 x 8 = 880slagen,
samen22710slagenin480minuten = 47slagenperminuut.
Alsgemiddeldeoverdegehele8-urigewerkdagkomenwijdustotdeschatting
van een arbeidspols van 47 slagen en een polsfrequentie van 115 slagen per
minuut.
Verhouding arbeidspols/arbeidscalorieën
Dezeverhoudinghangt samen met het gunstiger of ongunstigerkaraktervan
de arbeid. Naarmate een arbeid ongunstiger is (groter statische component,
meer hitte-belasting, relatief te zwaar voor de betrokkene, enz.), zal de polsfrequentie sterker verhoogd zijn dan het energieverbruik en zal de bovengenoemde verhouding dus groter zijn. Hierbij zal ook eerder vermoeidheid optreden.
Voor onzeproevenbij Japanse lariksvonden wijalsgemiddelde eenverhoudingvan7.0.Ditiseenzeergunstigeverhouding.Zijwijst opeeninverhouding
tot dezwaarte van dearbeid laag zijn van destatische belasting endus opeen
gunstige vorm van arbeid en een goede arbeidstechniek en arbeidsmethodiek.
Bijvroegere proeven in groveden, waarbij zowelhetvellingswerk inzijn geheel
alshet zagen,het snoeien enhet schillen afzonderlijk onderzocht werden,vonden wij voor deze drie afzonderlijke handelingen een verhouding arbeidspols/
arbeidscalorieën van resp. 7.4, 6.7 en 7.2 en voor de arbeid in zijn geheel 7.2.
Het zagen geschiedde door deze proefpersonen rustend op één knie in tegenstelling tot de proeven met Japanse lariks waar in gebukte houding werd gezaagd.

2.2. ARBEIDSFYSIOLOGISCHONDERZOEK BIJ GROVEDEN(Pinus sylvestris L.)
Hetvoornaamstedoelvanditonderzoekwashetbeantwoordenvandevraag,
oferbijhetvellingswerkin groveden meteendiameterop1.30mvantenhoogste 18cm al dan niet een verschil in lichamelijke inspanning bestaat tussen de
methode „snoeien met de bijl en schillen met de lichte schilschop" (afgekort:
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (14), 1-39 (1959)
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Sn+ S)endemethode„snoeienenschilleninéénhandelingmetdeverzwaarde
Dauner schilschop" (afgekort: Sn/S).
2.2.1. Uitvoeringvanhetonderzoek
Aangezien het moeilijk is een groep proefpersonen te vinden, die twee verschillende werkwijzen in gelijke mate beheersen, werden voor deze proeven
twee zoveel mogelijk gelijkwaardige groepen proefpersonen gekozen, waarvan
deenegroep(deproefpersonen At/m F)gewendwasvolgensdemethode Sn/S
te werken, terwijl de andere groep (K t/m P) gewend wasvolgens de methode
Sn + Ste werken. Tijdens de proeven werkte iedere groep alleen volgens de
methode,welkedezegroepgewendwastoetepassen.
Beidegroepenbestondenuit6arbeidersvanverschillendeleeftijd. Degroepen
werden zo gekozen, dat zij in gemiddelde leeftijd enin verdeling der leeftijden
goed overeen kwamen. Alle proefpersonen werkten met een goede arbeidstechniek en waren in de aan de proeven voorafgaande periode regelmatig in
hetvellingswerkwerkzaamgeweestendaardoor ineengoedetrainingstoestand.
De te verrichten arbeid bestond in het in éénmanswerk vellen, snoeien en
schillen van groveden in eenkaalslag zonder ondergroei. Alle bomen met een
diameter op 1.30 mvan meer dan 18cm waren gemerkt en werden of vooraf
geveld, of door onzeproefpersonen overgeslagen, aangezien dezebomen alste
zwaarvoor demethode Sn/Swerden beschouwd.
Ook bij dit onderzoek waren deproefpersonen geheelvrij in huntempovan
werkenenindeduur endeverdelingderrustpauzes. Erwerdsteedsdenadruk
op gelegd, dat ieder in zijn eigen normale tempo moest werken. Weliswaar
werden steeds 2proefpersonen tegelijkertijd geregistreerd, maar door de grote
ongelijkheid van boomdikte, enz. en door de onderlinge afstand waren de
proefpersonen niet in staat eikaars vorderingen te beoordelen, zodat er geen
gevaar vooreenelkaar opjagen bestond.
Alsmaatstaf voor delichamelijke inspanning werd depolsfrequentie tijdens
de arbeid genomen.
De bepaling geschiedde op de onder 2.1.1. beschreven wijze. Het electrocardiogram van beide proefpersonen werd met de reeds genoemde versterkerapparatuur versterkt en met een 2-kanaals penschrijver geregistreerd tezamen
meteentijdlijn. Versterkers enpenschrijver werkten opeendoor 4auto-accu's
gevoede 12 Volt omvormer. Na afloop vandeproeven werdende R-toppen op
hetlaboratorium uitgeteld.
Dezemethodevoor debepalingvandepolsfrequentie tijdens arbeid voldeed
ook bij het vellingswerk zeergoed. Bijeenaantal proefpersonen werd decurve
in het geheelniet door actiestromen van despieren gestoord. Bijandere proefpersonen waren bij het zagen wat actiestromen van de spieren in de curve te
vinden. Bij een derde groep werden ook bij andere onderdelen van de arbeid
actiestromen vandespieren geregistreerd, maar hetwastoch altijd mogelijk de
R-toppen te onderscheiden van deandere uitslagen. Deregistratie met depenschrijver is beslist betrouwbaarder dan de tellende apparatuur. Bovendien
wordennuookdetijden vastgelegd.Hierkomtnogbij, datdebedieningvande
apparatuur met penschrijver voor de onderzoeker veel minder inspannend is
danhetvoortdurend aflezen vandepolsteller.
Alle proefpersonen werden op 2kort op elkaar volgende dagen onderzocht.
Om de invloed van klimaatswisselingen uit te schakelen werden steeds één
volgensSn/Swerkendeproefpersoon enéénongeveerevenoudevolgensSn+ S
10
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werkende proefpersoon tegelijkertijd onderzocht. De proefpersonen waren in
ploegen van 2 + 2 personen ingedeeld. Op de eerste dag van zo'n ploeg (de
„oefendag") werd bij ieder van de 4proefpersonen de polsslag gedurende gemiddeld ruim 75minuten arbeid geregistreerd, ten einde hem aan de proefneming te gewennen. Daarop volgde dan voor ieder tweetal deeigenlijke onderzoekdag (de „tweede dag"). Op deze dag werd de polsfrequentie ononderbroken geregistreerd gedurende een volledige middag (gemiddeld gedurende
ruim 200minuten).Indezeperiodewerdenperproefpersoon gemiddeld 22bomen geveld.Iedere proefpersoon moest systematisch alle niet gemerkte bomen
inzijn strookvellentot ophetmoment,dat hetwerkinverband metdetijdgestaakt moest worden. De proefpersonen hadden dus geen kens wat de bomen
betreft. Erwerdin 2aanelkaar grenzende stroken geveld.Iederedagwisselden
de Sn/S-groep ende Sn + S-groep van strook, zodat beidegroepen evenvaak
deenestrook alsdeanderestrook toegewezenkregen.Bijhetbewerkenvanhet
waarnemingsmateriaal zijn alleen de bepalingen van de tweede onderzoekdag
als normale waarden beschouwd en verwerkt.
De rustwaarde van depolsfrequentie werd aanvankelijk bepaald naf-1 uur
zittend rusten bij proefpersonen, die in het begin van de ochtend circa \\ uur
vellingswerk verricht hadden. Het bleek echter, dat na deze arbeid een uur
zittend rusten niet voldoende is om een betrouwbare rustwaarde te krijgen.
Daaromwerdenallerustwaarden opafzonderlijke dagenbepaaldnatenminste
f uurzittendrustenenzondervoorafgaande arbeid.
De polsfrequentie werd dan zittend bepaald gedurende 3of meer opeenvolgende perioden van 5minuten. Het laagste gemiddelde over een periode van
5minuten werd alsrustwaarde genomen.
De polsfrequentie tijdens arbeid is bepaald volgens de partiële methode.
Wanneer na een rust weer met de arbeid begonnen werd, dan liep de polsfrequentie in de eerste minuut zo snel op, dat in detweede minuut reeds weer
eenplateaubereiktwerd.Dezesnellestijgingwordtmedeveroorzaakt, doordat
het zagen grotendeels in de tweede helft van de eerste minuut valt en bij het
zagen de polsfrequentie snel stijgt. Bovendien is tijdens rust, vooral tijdens
kortere pauzes, depolsfrequentie niet zo sterk gedaald. Bijhet bepalen vande
gemiddelde polsfrequentie tijdens arbeid werd daarom alleen de eerste minuut
na iederepauze buiten beschouwing gelaten.
Uit de straks nog nader te bespreken langzame terugkeer van de polsfrequentietot derustwaarde (zietabel2.2-VIII)volgt,datdepolsschuldzeergroot
is. Zoals reeds onder 2.1.2. uiteengezet is, geeft departiële methode bij debepaling van de polsfrequentie tijdens arbeid dus waarschijnlijk nog iets te lage
waarden,maardoor delangetijdwelkevoorherstelnodigisende betrekkelijke
onnauwkeurigheid van de rustwaarde is de integrale methode niet goed toe te
passen ennaar onze mening ook niet betrouwbaarder.
Het al dan niet significant zijn van de gevonden verschillen isnagegaan met
behulpvan„Student'st-test", bijeenbetrouwbaarheidvan95 %.
2.2.2. Uitkomstenvanhetonderzoek
Intabel2.2-1zijnverschillendegegevenstevinden betreffende de proefpersonen. DegroepAt/m F heeft met demethode Sn/S gewerkt, degroep Kt/m P
metdemethode Sn + S.Gelijktijdig zijn onderzocht:AenK, BenL,enz.De
twee groepen vertonen een bevredigende overeenstemming. Het verschil in de
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gemiddelde rustwaarde van de polsfrequentie is niet significant (63 en 66;
t = 1.18<t(0.05).
Voordeverschillendeproefpersonen zijnintabel2.2-IIvoorbeideonderzoekdagen degemiddelde waarden opgegeven van depolsfrequentie tijdens arbeid,
dearbeidspols, dearbeidstijd per boom, ende boomdiameter.
Tabel2.2-IIIgeeftvoordetweedeonderzoekdagdegemiddelde polsfrequentie
voor alle achtereenvolgens gevelde bomen, benevens demomenten waaropgepauzeerd is.Hierinzijn dusdeschommelingen indegemiddelde polsfrequentie
per boom en de eventuele invloed van een pauze op depolsfrequentie te zien.
Om de grootte van deze schommelingen beter te kunnen beoordelen zijn in
tabel 2.2-IVvoor deproeven op detweede onderzoekdag van iedere proefpersoonopgegevenhethoogsteenhetlaagsteaantalpolsslagenperminuutoverde
gehele onderzoekdag (de eerste minuut na een rust is buiten beschouwing gelaten), de hoogste en de laagste gemiddelde polsfrequentie per boom, het
verschil tussen deze hoogste en laagste waarden en hun afwijkingen van het
gemiddeldevoordegeheleonderzoekdag in % van de gemiddelde arbeidspols.
Resultaten bijde12proefpersonengezamenlijk
Vergelijking van de polsfrequentie op de eerste en op de tweede
onderzoekdag
In overeenstemming met het onder 2.1.beschreven onderzoek bij Japanse
lariks zijn ook hier bij de groep Sn/S de gemiddelde polsfrequentie tijdens
arbeid endegemiddelde arbeidspols op deeerste dag (deoefendag) hoger dan
opdetweededag.VoordegroepSn/Szijndezewaarden 138 en75 opdeoefendag tegenover 132en 69 op de tweede onderzoekdag. Voor de groep Sn + S
zijn de gemiddelden echter praktisch gelijk: 143 en 76 tegenover 142 en 75.
Voor alle proefpersonen samen is er een verschil van 3-4 slagen tussen beide
dagen. Het verschil is veel kleiner dan bij het vorige onderzoek en het is ook
niet bij alle proefpersonen aanwezig. Noch voor de 12proefpersonen samen,
nochvoordegroepSn/Sishetverschiltussenoefendagentweededagsignificant.
Bijdeverderebespreking vanhet onderzoek worden echter ook nuweer alleen
degegevens van detweede onderzoekdag gebruikt.
De gemiddelde polsfrequentie tijdens arbeid en de gemiddelde
arbeidspols
Dehiervoor gevonden waardenliggenzeerhoog.Voor degroep Sn/Szijnde
gemiddelde waarden 132en69envoor degroep Sn + Szelfs 142en 75.Wanneer het verschil in werkwijze buiten beschouwing gelaten wordt, dan komen
wijvoor de 12proefpersonen samen voor degemiddelde polsfrequentie tijdens
arbeidtot eengemiddeldevan 137slagenperminuut, overeenkomendemeteen
arbeidspols van 72. De prestatiegraad bij het werk was gemiddeld circa 110.
Zelfs voor de gunstigste groep (Sn/S) ligt de polsfrequentie tijdens arbeid nog
5slagen hoger dan bij de op dezelfde wijze werkende groep bij Japanse lariks.
Ditpleitervoordatofhetvellingswerkingrovedennogietwatzwaarderisdan
datinJapanselariks,ofdevoorhet onderzoek ingrovedengebruikte proefpersonen gemiddeld nogwat harderwerkten dan devoor het onderzoek bij lariks
gebruikte groep. Tegen het laatste alternatief pleit, dat de prestatiegraad bij
beideonderzoekingen opeengemiddeldevancirca 110geschatwerd.
Eenmogelijkheid isook dathetverschilgeheeloftendelewordt veroorzaakt
12
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door het feit dat de velling en opwerking van de groveden plaats vond in de
winter, dusbuiten devegetatieperiode endevellingen opwerkingvan lariksin
devegetatieperiode. Tijdens dewerkzaamheid vanhet cambium laat de schors
gemakkelijk los en ten gevolge hiervan wordt mogelijk het schillen minder
inspannend.
Gemiddelde polsfrequentie en arbeidspols over de gehele werkdag
Opovereenkomstigewijzealsditbijheteersteonderzoekgeschiedis,kunnen
wij ook hier trachten een schattingtemakenvan degemiddelde polsfrequentie
over degehele werkdag. Voor de algemene tijden nemen wij weer 30%engemiddeld 8arbeidsslagen per minuut. Dan komen wij voor de groep Sn/S tot
(370 x 69) + (HO x 8) = 26410 arbeidsslagen in480minuten of 55arbeidspolsslagen per minuut, overeenkomend met eenpolsfrequentie van 55+ 63 =
118als gemiddelde voor degehelewerkdag.Voor degroep Sn + Skomen wij
tot (370 x 75) + (110 x 8) = 28630 arbeidsslagen in 480minuten of 60arbeidspolsslagen per minuut, overeenkomend met een polsfrequentie van 60 +
66= 126alsgemiddeldevoordegehelewerkdag.
Vergelijking van degroep Sn/S en degroep Sn + S
Voor detweedeonderzoekdagisdegemiddelde polsfrequentie tijdens arbeid
voordetweegroepenresp. 132en 142endegemiddeldearbeidspolsperminuut
resp.69en75(tabel2.2-II).Beidewaardenzijn dusbijdegroepSn/Slagerdan
bij de groep Sn + S. De hoogste enlaagste waarden per minuut enper boom
voor iedereproefpersoon liggenbij degroep Sn/Sgemiddeld ook lager dan bij
de groep Sn + S (tabel 2.2-IV). De verschillen in gemiddelde polsfrequentie
tijdens arbeid en gemiddelde arbeidspols tussen beide groepen zijn echter niet
significant. Voorhetverschilinpolsfrequentie ist = 1.13envoorhetverschilin
arbeidspols ist = 0.77(voor95%betrouwbaarheid zout = 2.23moetenzijn).
Voor de tweede onderzoekdag is de gemiddelde boomdiameter voor beide
groepenpractischgelijk (12.9en 13.0cm).Degemiddeldearbeidstijd perboom
isechterbij degroepSn/Skleinerdanbij degroepSn + S(7.13tegenover 7.54
min.).Ditverschilisnietsignificant. Samenmethetverschilingemiddeldaantal
arbeidspolsslagen per minuut tussen de beide groepen geeft dit verschil ingemiddelde arbeidstijd echter eenvrij groot verschilin gemiddeld aantal arbeidspolsslagenperboom(488bij Sn/Stegenover 569bij Sn + S;t = 1.34, dusook
niet significant).
Bij een vrijwel gelijke gemiddelde boomdiameter bij beide groepen zien wij
bij de groep Sn/S gemiddeld zowel een kortere arbeidstijd per boom als een
lagerepolsfrequentie enlager aantal arbeidspolsslagen per minuut eneenlager
aantal arbeidspolsslagen per boom. Geen enkelverschilisechter significant.
Dit niet significant zijn van de gevonden verschillen tussen de twee groepen
hangt samen met de grote verschillen in gemiddelde waarden tussen de proefpersonen van iedere groep onderling. Daarnaast wasvoor iedere proefpersoon
devariatievandepolsfrequentie perminuutenvandegemiddelde polsfrequentie per boom ook nog vrij groot. De gevonden spreiding was groter dan naar
aanleidingvanhet onderzoek bij lariksverwacht werd.Bijeendergelijke spreiding en zulke betrekkelijk kleine verschillen tussen de twee groepen zou het
aantalproefpersonen tenminstedriemaalzogrootmoetenzijn om significante
verschillen te mogen verwachten.
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De grote spreiding is ten dele een gevolg van de voor de proef gebruikte
boomsoort.Bijgrovedenkandoorverschillendefactoren deperboombenodigdetijdeninspanningookbijeengelijkeboomdiametersterkvariëren.Daarnaast
isernogeenanderefactor. Bijdeindelingvanbeidegroepenineenhelft metde
grootste variatie in gemiddelde polsfrequentie per boom en aantal polsslagen
per minuut tijdens arbeid en een helft met de kleinste variaties hierin, wordt
voor deze helften ook een verschil gevonden in gemiddeld aantal arbeidspolsslagen per minuut. Voor dehelft met degrootste spreiding (C+D+E van
de groep Sn/S en M + N + O van de groep Sn+S) is het gemiddelde aantal
arbeidspolsslagen per minuut voor Sn/S 80 en voor Sn+S 83; voor deze 6
proefpersonen samen 81.Voordehelften metdekleinstespreidingisditgemiddeldvoor Sn/S58envoor Sn+S 68envoorde6proefpersonen samen 63. Dit
verschilissignificant (t = 3.29>t (0.05)).Hieruit blijkt dat ereenverbandbestaat tussen grotere schommelingen in depolsfrequentie in het verloop van de
werktijd en een gemiddeld hogere arbeidspols. Beide zouden samen kunnen
hangenmeteenietsmindergunstigearbeidstechniek.Arbeidsfysiologisch gezien
lijkt het bij dezezware arbeid gunstiger met een meer constante inspanning te
werken(d.w.z.deinspanningsteedsgoedaantepassen aandezwaartevanhet
werk) dan met een sterk wisselende inspanning. Wellicht is bij het voor ons
onderzoek gebruikte diametertraject de wijze van werken van de houthakker
belangrijker dan dekeuzetussen Sn/Sen Sn+S.
Variaties in de gemiddelde polsfrequentie per boom bij de opeenvolgende bomen
Hetvolgensdepartiëlemethodebepalenvandepolsfrequentie tijdens arbeid
en van de arbeidspols is alleen toelaatbaar, indien er tijdens de periode van
onderzoekeen„steadystate"bestaatofalthanseenpraktischopconstantniveau
blijven vandepolsfrequentie. Eensystematischtoenemenvande polsfrequentie
en/of eentoename van dearbeidstijd per boom zouwijzen opeen toenemende
vermoeidheidindeloopvandemiddag.
De gemiddelde polsfrequentie per boom vertoont bij de achtereenvolgens
gevelde bomen vrij grote variaties in beide richtingen. Een duidelijke toename
indeloopvandemiddagiserechterniet.Hetgemiddeldevanalleeerstebomen
(129en 144)wijkt zelfs praktisch niet af van het gemiddelde voor alle bomen
(132en 142voorresp.Sn/SenSn+S). Erisevenmin eenduidelijke toenamete
vinden wanneer men voor de 6proefpersonen van iedere groep samen degemiddelde polsfrequentie per boom neemt voor de le boom, de 2eboom, enz.
of wanneer men deze waarden tot gemiddelden voor 4 opeenvolgende bomen
samenvat (zietabel2.2-III).
Omnognadernatekunnengaanoferindeloopvandemiddageensystematischeveranderinginwerktempo en/ofpolsfrequentie opgetreden is,werdvoor
iedere proefpersoon de middag in 3enigszins gelijke, door pauzes gescheiden
delengesplitst:totdeeerstegroterepauze,totdetweedeoflaatstegroterepauze
en na deze pauze. In tabel 2.2-V zijn voor iedere proefpersoon de gemiddelde
boomdiameter, degemiddelde arbeidstijd per boom endegemiddelde arbeidspolsvooriederderdriedelenvandemiddagopgegeven.Degemiddeldearbeidspols wasin het eerste deel van de middag bij 8van de 12proefpersonen zelfs
ietshoger dan het gemiddelde over degehelemiddag. Gemiddeld washetverschilinarbeidspols voor dedriegedeeltenvandemiddagechter slechtsgering.
Ten opzichtevanhet gemiddeldevandegehelemiddagbedroegde afwijking
14
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voorde12proefpersonen samengemiddeld +2, -1en0.Erisdusgeentoename
vandepolsfrequentie inhetlaatstedeelvandemiddag.
Hetverband tussenarbeidstijd endiametervaniedereboomwerdvooriedere
proefpersoon in een puntenveld uitgezet met verschillende kleuren voor de 3
delen van demiddag. Over het algemeen waren de 3kleuren gelijkmatig over
het puntenveld verdeeld. Alleenbij MenNwasereenaanduidingvan kortere
tijden in het derde deel van de middag (eindspurt?) en bij Ejuist een langer
wordenvandetijden (vermoeidheid?). Proefpersoon Eheeft meteenzeerhoge
arbeidspols gewerkt; de afname van de arbeidspols in het laatste deel van de
middag is duidelijk geringer dan de toename van de arbeidstijd. De polsfrequenties voor de opeenvolgende bomen (tabel 2.2-III) geven echter de indruk,
dat Einheteerstedeelvan demiddagmeteeneigenlijk tehogeinspanninggewerktheeft enlaterterugzakttoteenmeernormaleinspanning.
Noch in de arbeidspols, noch in de arbeidstijden is dus een duidelijke aanwijzingtevindenvooreentoenemendevermoeidheidindeloopvandemiddag.
Invloed van boomdiameter en arbeidstijd op de polsfrequentie
Omdeinvloedvandezefactoren nategaan,werdenvooriedere proefpersoon
de bomen gesplitst in de helft met kleinere en de helft met grotere diameter,
resp.dehelft met kortere endehelft metlangere arbeidstijd/boom. De samenvattingvan deresultaten van dezesplitsingenistevindenintabel2.2-VII.
Invrijwelallegevallenisdegemiddeldepolsfrequentie bijdedikkerehelft iets
groter. Bijdehelft metdelangerearbeidstijd ishetverschilwisselend.Hetverschil bedraagt echter gemiddeld slechts 2 slagen bij een gemiddelde diameter
van 14.8 tegenover 11.1 cm en 1slag bij een gemiddelde arbeidstijd van 8.48
minuten tegenover 6.01minuten. Hierbij valt op,dat bij degroep Sn+S bij de
helft metdelangere arbeidstijden degemiddelde polsfrequentie per boom zelfs
lagerwasdan bijdehelft metdekortere arbeidstijden.
Uithetbovenstaandeblijkt nogmaals,datbijdeinonzeproevenvoorkomende diameters de goed geoefende arbeider zijn werk onbewust dusdanig regelt,
dateenzwaardereboomgeenbelangrijke toenamevandepolsfrequentie endus
vandeinspanningperminuut geeft.
Invloedvanrustpauzesopdepolsfrequentie
Hetaantal,deduur endeverdelingderrustpauzes werdgeheelaan deproefpersonen overgelaten. Sommigeproefpersonen namen slechts 2groterepauzes,
andere daarentegen namen naast eenlangeretheepauzenogeenaantal kortere
pauzes. Enkele keren werd gepauzeerd in verband met een technische storing.
Depauzes werden op denormale wijze doorgebracht.
Ten einde de invloed van de rustpauzes op depolsfrequentie na te gaan en
omgekeerd eeneventueelverband tussen polsfrequentie enrustpauze tevinden
(b.v. het vooral nemen van een rustpauze na een periode met hogere polsfrequentie = grotereinspanning),zijnintabel2.2-VIdegemiddeldengegevenvan
depolsfrequentie tijdens arbeid voor:
a. 3opeenvolgende bomen direct voorafgaande aan een pauze;
b. delaatste boomvóór eenpauzeendeeerste boom erna;
c. 4opeenvolgende bomen bijhet beginvaneenproef ennaiederepauze.
De eerste boom na de pauze geeft gemiddeld een iets lagere polsfrequentie
dan de laatste boom ervoor, maar er zijn talrijke uitzonderingen. Voor alle
proefpersonen samenishetverschil slechts 1 polsslagper minuut.
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (14), 1-39 (1959)
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Er zijn in dezetabel ook geen aanwijzingen te vinden van eenduidelijk toegenomenpolsfrequentie (vermoeidheid) direct vóór depauze ofvan eenvoortgaande stijging na detweedeboom na depauze.Welisereenverschilinwerktype tussen degroepen Sn/S en Sn+S:Sn+S begint direct na derust meteen
hoge polsfrequentie, pakt dus direct extra flink aan. Bij Sn/S loopt de polsfrequentie bij de eerste bomen na een rust meer geleidelijk op. Dit verschil in
typeiszowelintabel2.2-IIIalsintabel2.2-VItezien.
Om het verband tussen de duur van de pauze en de afname van de polsfrequentie na te gaan, werd voor iedere pauze de duur van de pauze en de
maximale afname vandepolsfrequentie genoteerd.Voordezeafname werdhet
verschilgenomen tussen degemiddeldepolsfrequentie perboomvandeaande
pauze voorafgaande boom en de laagste waarde per minuut welke tijdens de
pauze bereikt werd. De op dezewijze verkregen gegevenszijn in tabel2.2-VIII
samengevat.
De afname van depolsfrequentie blijkt aanvankelijk sterk toe te nemenmet
deduur vandepauze.Vanaf de5etot de 15eminuut treedt eensterkevervlakking op.Bij eennog langere pauze gaat depolsfrequentie nogverder dalen. In
2 pauzesvan38-39minutenwerdeenafname van 58,resp.66slagengevonden;
de polsfrequentie lag toen nog 5resp. 10slagen boven de rustwaarde van de
betrokkene.
Voor dit verband tussen deafname van depolsfrequentie T ende duur van
depauze d wasdebest aangepaste lijn eenderdegraadskromme:T = 14.25 +
7.80d - 0.70d2 + 0.02d3. Deze lijn vertoont eveneens een vrijwel horizontaal
gedeeltevan ca 6tot ca 16minuten.
Uithetbovenstaandeblijkt,dateenrustpauzevan5-6minuteneenbelangrijk
herstellend effect heeft endatditeffect nietnoemenswaardvergrootwordt door
de duur van depauze tot ca 15minuten te verlengen. Het is daarom zeer gewensteengrootaantalpauzesvan5-6minutenintelassen,b.v.naiedere45-55
minutenarbeid.
Polsschuld
Hoewel gedurende de gehele middag de polsfrequentie tijdens arbeid praktisch op het zelfde niveau blijft, laten de gegevens van tabel 2.2-VIII duidelijk
ziendatertocheengrotepolsschuldbestaat.Aandehandvanhetuitdezetabel
af te leiden gemiddelde tempo van terugkeer van de polsfrequentie naar de
rustwaarde iste berekenen, dat degemiddelde polsschuld meerdan 500slagen
bedraagt, waarvanmeerdan 300indeeerste 10minutenafgelost worden.Deze
schuldligtnogwathogerdandepolsschuldinhetonderzoek bijJapanselariks.
Bovendien blijkt dat de rust van 30minuten onvoldoende isvoor eenterugkeer tot de rustwaarde.
Het bepalen van derustwaarde behoort te geschieden vóór de proefpersoon
opdiedagmethetvellingswerk begint.
Vergelijking van deresultaten van deproeven bijJapanse lariksmet dievan de
proevenbijgroveden.
Het vellingswerk in Japanse lariks isverricht in éénmanswerk met de werkwijze Sn/S. Hierbij valt de geringe spreiding op van het gemiddelde aantal
arbeidscalorieën per minuut bij de verschillende proefpersonen en van degemiddelde arbeidspols per boom, zowel voor de verschillende bomen van één
16
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proefpersoon als voor de gemiddelden per persoon. Bij het vellingswerk in
grovedenisdespreidingbelangrijk groter.
Bij de Japanse lariks varieerde het verschiltussen hoogste enlaagste gemiddeldepolsfrequentie perboomopdetweedeonderzoekdagvoordeverschillende
proefpersonen van 11tot 4(tabel 2.1-VIII). Bij deproeven met groveden varieerden deze verschillen voor de groep Sn/S van 31 tot 7 en voor de groep
Sn+S van 39tot 16(tabel 2.2-IV). Bij beide groepen is de spreiding dusveel
groter dan bij de Japanse lariks. Dit verschil in spreiding hangt wellicht voor
eenbelangrijkdeelsamenmetdegeveldeboomsoort(larikstegenovergroveden).
De gemiddelde polsfrequentie tijdens arbeid en de gemiddelde arbeidspols
warenbijhetvellingswerkingrovedenbelangrijk hogerdanbijhetvellingswerk
inJapanselariks(132en69voordegroepSn/Sen142en75voordegroepSn+S
tegenover 127en59voor deproeven bij Japanselariks).Hetverschilingemiddelde polsfrequentie tijdens arbeid tussen Sn/S groveden en Sn/Slariks isniet
significant (t = 0.75 < t (0.05)).Echter pleit het verschil er toch welvoor, dat
het vellingswerk in groveden noginspannender isdan dat in Japanse lariks.
Aangezien wij hier te maken hebben met het verrichten van gelijksoortige
arbeid door vergelijkbare groepen proefpersonen, mogen wij uit de resultaten
van de bepaling der polsfrequentie wel de conclusie trekken, dat het energieverbruik bijhetdoor onsonderzochte vellingswerkingrovedenminstens gelijk
geweestzalzijn aan dat bij hetvellingswerk in Japanselariks.
2.3. DISCUSSIE

Vergelijking vandemethode „snoeien enschillen in éénhandeling" (Sn/S) metde
methode„snoeienmetdebijlenschillenmetdelichteschilschop" (Sn+S).
Deresultatenvanhetvergelijkend onderzoekbijgrovedenpleitenerwelsterk
voor, dat voor het in ons onderzoek betrokken diameter-traject de methode
Sn/S in groveden gelijk aan of zelfs gunstiger is dan de methode Sn+S. Het
verschilin gemiddeldepolsfrequentie tijdens arbeid tussenbeidegroepenbleek
echter vrij klein te zijn. Bovendien waren de variaties in polsfrequentie, zowel
bij deopeenvolgende bomen van éénproefpersoon alsde gemiddelde waarden
voor deverschillendeproefpersonen, betrekkelijk groot.
Hierdoor bleek het aantal proefpersonen teklein te zijn omsignificante verschillentevinden. Het zou beter geweest zijn eerst een kleine „pilot investigation"(b.v.2dagen,waarop2 x 2 personen onderzochtzoudenzijn)tehouden,
omdaarna aan dehand van dezevoorlopige resultaten tebesluiten tot ofgeen
verder onderzoek, of een veel uitgebreider onderzoek of een andere opzet.
Hierbij wordt gedacht aan het laten uitvoeren van beide werkmethoden door
dezelfde proefpersonen. Voorwaarde is dan echter dat deproefpersonen beide'
methodeningelijkematebeheersen.
Zwaartevan de arbeid
Uit het door ons gevonden energieverbruik blijkt nogmaals dat vellingswerk
zeer zware arbeid is. Bij het vellingswerk in Japanse lariks is een gemiddeld
energieverbruik van 8.4arb.cal.perminuut gevonden.Hieruit isbij 30%algemene tijden en een 8-urige werkdag voor de gehele werkdag een arbeidscalorieënverbruik van 6.7 arb. cal./min. = 400arb. cal./uur = 3200arb. cal. per
werkdageneentotaal calorieënverbruik van 5500per dagteberekenen. Uitde
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bij vellingswerk in Japanse lariks en in groveden gevonden gemiddelde polsfrequentie tijdens arbeid mag worden geconcludeerd, dat het energieverbruik
bij hetvellingswerk in groveden ten minstegelijk is aan de hier gegeven cijfers.
De door ons gevonden waarden liggen op een niveau, dat overeenkomt met
de in Scandinavië (LUNDGREN) en in Canada (GIBSON) bij éénmanswerk gevonden waarden (LUNDGREN 1956). Iets oudere Duitse publicaties (LEYENDEKKER,
1950; KAMINSKY, 1952; GLÄSER, 1954; IRMISCHER, 1954, 1955) komen tot 5-6
arb. cal./min. of 300-350 arb. cal./uur, maar deze lagere cijfers hebben ten dele
betrekking op tweemanswerk.
De resultaten van de bepaling van de polsfrequentie tijdens arbeid onderstrepen eveneens de zwaarte van het vellingswerk.
Gegevens over de polsfrequentie bij op normale wijze gedurende een langer
tijdsbestek uitgevoerd vellingswerk zijn in de literatuur niet te vinden, zodat
vergelijkingsmateriaal ontbreekt.
Energieverbruik, polsfrequentie tijdens arbeid en polsschuld liggen belangrijk hoger dan de voor continue industriële arbeid toelaatbaar geachte bovengrenzen. Bij deze vergelijking moet er echter rekening mede gehouden worden,
dat vellingswerk meer het karakter draagt van seizoenarbeid. Hierbij worden
hogere waarden voor energieverbruik en polsfrequentie toelaatbaar geacht
(LEHMANN, 1953). Bovendien is de arbeider bij het vellingswerk vrij in het zelf
kiezen van zijn werktempo en zijn rustpauzes en het aanpassen van zijn werktempo aan de wisselende zwaarte van de arbeid. Dit zijn ongetwijfeld gunstige
factoren, die er eveneens toe bijdragen dat de toelaatbare bovengrens hoger
genomen mag worden.
Uit de goede overeenstemming tussen integrale en partiële methode bij het
bepalen van het energieverbruik büjkt, dat er bij de 2e boom praktisch een
„steady state" bestond en de arbeid voor onze proefpersonen in energetisch
opzicht toch niet te zwaar was. Ook de resultaten van de bepaling van de polsfrequentie pleiten er voor, dat de dooronsbestudeerde arbeid op korte termijn
bezien niet te zwaar was voor de betrokkenen.
De verhouding arbeidspols/arbeidscalorieën is vrij laag, nl. 7.0. Dit wijst op
een gunstige vorm van arbeid, d.w.z. relatief weinig statische belasting en een
relatief niet te zwaar zijn voor de betrokkene.
Depolsfrequentie tijdens arbeid voor deachtereenvolgens geveldebomen vertoonde geen oplopen in de loop van de middag, dus geen aanwijzing voor geleidelijk toenemende vermoeidheid. Het laatste deel van de middag vertoonde
geen ongunstiger beeld wat prestatie ofpolsfrequentie betreft dan de rest van de
middag.
Er zijn in ons onderzoek dan ook geen aanwijzingen gevonden, dat de arbeid
voor onze proefpersonen op korte termijn bezien te zwaar zou zijn.

18
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3. OPSTAND- EN TIJDSTUDIEGEGEVENS
3.1. JAPANSE LARIKS

Opstand
Het arbeidsfysiologisch onderzoek is uitgevoerd in een 22-jarige dunningsopstand vanJapanse lariks,met enige ondergroei van eik en prunus, in de boswachterij „Emmen" (vak 29) van het Staatsbosbeheer.
Degemiddeldediameter opborsthoogte (d 1.30m)vandetevellen bomen was
ongeveer 13cm.
De betakking van het bos was „normaal", de terreingesteldheid vlak. De
velling en opwerking van de lariks vond plaats inde vegetatieperiode.
Werkmethode
De proefpersonen A t/m G werkten geheelin éénmanswerk. De arbeidsvolgorde was:
lopen - stam vrijmaken - spintkap maken - voorbereiden zagen - zagen - ten
val brengen - baard verwijderen - voorbereiden snoeien/schillen - snoeien/
schillen - kantelen - voorbereiden snoeien/schillen - snoeien/schillen.
Alle proefpersonen maakten gebruik van de werkmethode „snoeien/schillen
in één handeling", uitgevoerd met de verzwaarde Dauner schilschop.
Het zagen gebeurde in gebukte houding.
Gereedschap
Alle proefpersonen werkten met de éénmansbeugelzaag (zaagblad Otso 51)
en de verzwaarde Dauner schilschop (gewicht 2.5-3 kg). Enkele arbeiders gebruikten de bijl (Sater banko 900 gr) voor het hakken van een valkerf.
De meeste proefpersonen maakten een spintkap met de schilschop.
Prestatie
De proefpersonen At/m G hebben volgens subjectieve schatting van de tijdwaarnemers harder gewerkt dan op de grond van de „normaal- prestatie"
wordt verwacht.
De prestatiegraad van de groep A t/m G is gemiddeld geschat op 110-115;
d.w.z. dat de waargenomen arbeidstijden met 10-15% zouden moeten worden
verhoogd om het „normaal-niveau" aan te geven.
3.2. GROVEDEN

Opstand
Het onderzoek vond plaats in een 43-jarige opstand van groveden (kaalslag,
zonder ondergroei) op vlak terrein in de boswachterij Ugchelen (vak 83) van
het Staatsbosbeheer.
De gemiddelde diameter (d 1.30 m) van de te vellen bomen was ongeveer
13 cm.
De stammen waren, in verhouding tot de diameter, bezet met veel dunne
takken. Velling en opwerking gebeurden buiten de vegetatieperiode bij een
temperatuur om het vriespunt.
Werkmethode
De proefpersonen werkten geheel in éénmanswerk. De arbeidsvolgorde bij
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (14), 1-39 (1959)
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de groep A t/m F (snoeien/schillen in één handeling) was: lopen - stam vrij
maken- valkerf hakken - voorbereiden zagen- zagen- eventueel ook wiggen
- tenvalbrengen- baardverwijderen- voorbereidensnoeien/schillen- snoeien/
schillen- kantelen- voorbereiden snoeien/schillen- snoeien/schillen.
Bijdegroep Kt/m P(snoeien enschilleninafzonderlijke handelingen):
lopen - stam vrij maken - valkerf hakken - voorbereiden zagen - zagen eventueel ook wiggen - ten val brengen - baard verwijderen - voorbereiden
snoeien - snoeien - kantelen - voorbereiden snoeien - snoeien- voorbereiden
schillen- schillen- kantelen- voorbereiden schillen- schillen.
Bij degroepAt/m F isduséénmaal gekanteld, bij de groep K t/m Pin het
algemeen tweemaal.
Hetzagengebeurdedoor sommigeproefpersonen in gebukte-,dooranderein
knielendehouding.
Gereedschap per arbeider
ARBEIDER

BIJL

ZAAGBLAD

SCHILSCHOP

A
B
C
D
E
F

Otso
Jiri
Sandviken 21
Sandviken 21
Jiri
Sandviken 21

verzw. Dauner
idem
idem
idem
idem
idem

2600 g

-

K
L
M
N
O
P

Sandviken 51
Orsia
Sandviken 21
Jiri
Orsia
Sandviken 51

Iltis 900 g
idem
idem
idem
idem
idem

Dauner
Dauner
Ideal
Ideal
Dauner
Dauner

1500 g
1500 g
1200 g
1200 g
1500 g
1500 g

Tijdstudies
Deopbouwvandetotalearbeidstijdperboomvoor„vellen+ snoeien + schillen" envoor „vellen + snoeien/schillen" uit de tijden voor de afzonderlijke
handelingenisweergegeveninfiguur1.
DetijdenzijngemiddeldenvoordegroepAt/mFenKt/mPvan „oefendag"
en„tweededag".
Figuur 1 laatziendatdesomvandetijden voorlopen, stamvrij maken,valkerfhakken,voorbereidenzagen,zagen,eventueelookwiggen,tenvalbrengen,
baard verwijderen en kantelen voor de groepen At/m F en Kt/m Pnagenoeg
gelijkis.
Om een inzicht te krijgen in de benodigde arbeidstijden voor de methoden
„snoeien/schillen" en „snoeien + schillen" is per arbeider en per groep een
lineaire regressielijn berekendvoorhetverband: Kwadraat diameter op borsthoogte in cm en de totaaltijd voor „vellen + snoeien/schillen" of „vellen +
snoeien + schillen".Ditverbandisweergegevenindefiguren2(vellen + snoeien/schillen)en3 (vellen + snoeien + schillen).
De regressielijn van de groep A t/m F en die van de groep K t/m Pzijn in
figuur 4 nog eens weergegeven. Bij de berekening van deze regressielijnen is
uitgegaan van de „waargenomen tijden" opde„tweede dag".
20
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FIGUUR 1
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Prestatie
Een niveau verschil tussen de beide regressielijnen van figuur 4 kan worden
veroorzaakt door de invloed van werkmethode en/of doorverschilin geleverde
prestatie.
Volgens de tijdwaarnemers, die de prestatie per boom hebben geschat ten
opzichte van een voor het gevoel van de waarnemer „normaal-niveau", zou de
gemiddelde prestatie voor de groep A t/m F liggen bij een prestatiegraad van
106 d.w.z. dat volgens deze waarnemers gemiddeld 6% boven het normale
niveau is gewerkt.
Voor degroep K t/m Pligtdegemiddelde geschatte prestatie op ongeveer 112.
Worden de waargenomen tijden m.b.v. de geschatte prestatiegraden gecorrigeerd tot het normale niveau dan wordt het niveau-verschil tussen de beide
regressielijnen groter.
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FIGUUR 4

Een overzicht van boomdiameters, waargenomen tijden, geschatte prestatiegraden en normaaltijden isper arbeider gegeven in tabel 3.2-1. (p. 39)
Uit tabel 3.2-1blijkt datdewerkmethodesnoeien + schillen gemiddeld 7 %
meertijdgekostheeft dandewerkmethodesnoeien/schillenbijvergelijkingvande
waargenomen tijden (720cmin. t.o.v. 673cmin), of gemiddeld 14%bij vergelijking van denormaaltijden (810cmin.t.o.v. 712cmin.).
Dezeverschillenblijken echter statistisch (bij P = 95%)nietbetrouwbaar te
zijn.Doordegrotespreidingindearbeidstijden, zowelbij dezelfde arbeider als
tussen verschillende arbeiders, is het moeilijk om statistisch betrouwbare verschillenaantetonendieindeordevangrootte van 5-15% liggen.Degebruikte
proefopzet, het vergelijken van groepen proefpersonen, leent zich daartoe
alleen alszeer veelarbeiders in het onderzoek worden betrokken.
Voortgezet tijdstudieonderzoek heeft aangetoond dat het verschil tussen de
werkmethoden „snoeien/schillen" en „snoeien + schillen" statistisch betrouwbaar is. Bij dezelatere proeven isechter gewerkt met proefpersonen die beide
werkmethoden uitvoerden. Voorwaarde voor een dergelijke proefopzet isdat
deproefpersonen beide werkmethoden ingelijke matebeheersen. Omaan deze
eis te voldoen zal in sommige gevallen een trainingsperiodevan de proefpersonen, voorafgaande aan het onderzoek, noodzakelijk zijn.
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