Berichten van het Bosbóuwproefstation
LICHTE MOTORZAGEN BIJ VELLEN EN SNOEIEN

[362.7]
LIGHT WEIGHT POWER SAWS WITH FELLING AND
door/by
M. BOL

TRIMMING

SUMMARY

Light weight power saws (weight about 7.5 kg including bar, chain and
fuel; motor capacity about 3 DIN hp) are very useful with felling of conifers.
From time studies it appeared that up to dbh 20 cm working time is not
higher than using heavier rantf (weight about 12.5 kg; motor capacity 5—6
DIN hp). Only with larger tree-diameters there will be some time difference
in favour of the heavy saw. With dbh 37 cm this difference amounted to 28%
of the felling time with the heavy saw or about 6% of the time for felling and
trimming.
It seems that light weight power saws, as it is the case with heavy ones,
have a restricted importance when trimming thin coniferous trees. Under that
condition no gain in working time of any significance can be expected with
regard to trimming with an axe. In stands with larger diameters the light
weight saw is certainly not less useful than the heavy one. Gain in trimming
time, with regard to trimming with an axe, can be expected if the mean branch
diameter is about 28 mm ore more, corresponding with dbh 28 cm in the
case of Pinus silvestris.
The question of energy consumption and pulse rate using light weight power
saws will be dealt with in another paper.
De benzinemotorzagen met zaagkettingen die bij vellingswerk worden
gebruikt hebben een bedrijfsklaar gewicht (inclusief blad, ketting en brandstof) van 12 a 14 kg. Pogingen om dit gewicht in verband met de hanteerbaarheid en de zwaarte van het werk te verlagen hebben er toe geleid dat
lichtere zagen (geringere afmetingen, lichtere materialen, geringer motorvermogen) op de markt zijn verschenen. Om na te gaan of deze zagen voor
vellingswerk in naaldhout bruikbaar zijn wat betreft benodigde arbeidstijd
is een dergelijke lichte zaag in twee opstanden van groveden vergeleken met
een zaag van het conventionele type. In onderstaande tabel zijn enkele kenmerkende verschillen van beide zagen opgenomen.
bedrijfsklaar gewicht
motorvermogen
vrije bladlengte

lichte zaag
ca 7,5 kg
ca 3 DIN pk
40 cm

zware zaag
ca 12,5 kg
5—6 DIN pk
45 cm

246

De vraag in hoeverre lichte motorzagen het vellingswerk minder zwaar
maken zal na arbeidsfysiologisch onderzoek beantwoord kunnen worden.
Over dc uitkomsten van een dergelijk onderzoek, dat inmiddels is uitgevoerd,
zal in een afzonderlijke publikatie worden bericht.
Of de lichte motorzagen even bedrijfszeker zijn als de zwaardere zal nog
moeten blijken. De bij het onderzoek gebruikte lichte zagen hadden een beduidende kettingslijtage.
Vellen
In dun hout van groveden (gem. dbh 19 cm) zijn 80 bomen met een lichte
en 80 bomen met een zware motorzaag door dezelfde bosarbeider in eenmanswerk geveld. Uit tijdstudies bleek dat de lichte zaag niet voor de zwaardere onderdeed. In beide gevallen was de veltijd ongeveer 1 min. per boom
(exclusief „algemene tijden").
In dik hout van groveden (gem. dbh 37 cm) was er bij vergelijking van
ongeveer 90 bomen met een lichte en 90 bomen met een zware zaag wel een
(statistisch betrouwbaar) verschil in benodigde arbeidstijd. De lichte zaag
eist meer tijd. Het verschil was gemiddeld bij vier verschillende bosarbeiders
ongeveer 0,6 min. per boom (exclusief „algemene tijden") of ongeveer 28%
van de veltijd met de zware zaag en naar schatting ongeveer 6% van de tijd
voor vellen en snoeien.
Snoeien
Met de zware motorzagen wordt in het algemeen in de praktijk, mede door
het hoge gewicht, niet gesnoeid en zeker niet in dun hout. Alleen dikke takken worden met de motorzaag weggenomen. Het is denkbaar dat de lichte
zagen bij het snoeien meer mogelijkheden bieden.
In de opstand met dun hout is nagegaan of er verschil in arbeidstijd bestaat
tussen snoeien met de lichte zaag (80 bomen) en snoeien met een bijl (80
bomen). Er bleek geen betrouwbaar verschil te zijn tussen de snoei tijden
(ondanks de relatief vrij dikke takken). De gemiddelde snoeitijd per boom
was ongeveer 4 m i n . (exclusief „algemene tijden"),
In de opstand met dik hout (met weinig en relatief vrij dunne takken)
bleek dat snoeien met de lichte of zware zaag geen tijdsverschil opleverde.
De gemiddelde snoeitijd per boom bij vier verschillende bosarbeiders was
hier 5 min. (exclusief „algemene tijden").
Uit een eerder uitgevoerd onderzoek is gebleken, dat het volledig snoeien
van bomen met een zware motorzaag in plaats van met een bijl in het algemeen pas tijdwinst geeft als de gemiddelde takdikte der bomen groter is dan
ongeveer 28 mm. Deze uitkomst blijkt uit de grafiek.
Van 126 bomen uit verschillende grovedennenopstanden is van alle takken
de dikte op 2 cm vanaf de takaanzet gemeten. 42 van deze bomen zijn gesnoeid met een motorzaag, 84 met een bijl door een aantal verschillende
bosarbeiders. Uit tijdstudies is per boom de gemiddelde snoeitijd per tak
\ snoeitijd / berekend en in de grafiek uitgezet bij de bijbehorende gemiddelde takdikte.*
* Hoewel tegen deze methodiek theoretisch statistische bedenkingen zijn aan te voeren lijkt dc gevolgde werkwijze, mede gelet op de betrekkelijk geringe spreiding,
bruikbaar.
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Verband gim. snoaitijd par tak par boom an gem, takdikte par boom
Relation mean trimming t i m e per branch par t r e e and maan branch dtam. par tree.

Een takdikte van 28 mm komt bij groveden voor bij bomen met een dbh
van ongeveer 28 cm en hoger. Dit blijkt uit de tabellen voor „normale" takdikte in de „Minutentabellen 1960" ** of 1964 *** voor vellingswerk van
groveden" (sleuteltabel D blz. 326, resp. tabel 5 blz. 266). Bij bomen met
relatief dikke takken komt de takdikte van 28 mm reeds voor bij een dbh
van ongeveer 24 cm.
Er zijn redenen waardoor de genoemde grenzen naar lagere diameters
kunnen verschuiven. In de eerste plaats heeft het gebruik van lichte in plaats
van zware zagen wellicht enige invloed op de snoeitijd. In de tweede plaats
is het mogelijk dat door de ontwikkeling van een speciale snoeitechniek de
situatie enigszins wordt gewijzigd, hoewel dit in de eerste plaats, evenals het
vorige punt, van invloed zal zijn op de zwaarte van het werk.
Andere factoren die een ten dele indirecte invloed kunnen hebben zijn de
werkmethode (vellen en snoeien met lichte motorzagen in eenmansploegen,
elke vellingsarbeider een motorzaag) en de opwerkingseisen (snoeikwaliteit,
plaats van aftoppen).
Conclusies
1) De lichte motorzaag lijkt bij het vellen van naaldhout zeer goed bruikbaar.
** Gerritsen, A. G. en M. Bol. Minutentabellen 1960 voor het vellingswerk van groveden en Japanse lariks. Ned. Bosb. Tijdschr. 32 (9) 1960 (306—327).
*** Bol, M. Minutentabellen 1964 voor vellingswerk met de motorzaag van groveden.
Ned. Bosb. Tijdschr. 36 (8) 1964 (257—267); Korte Meded. Bosbouwproefstation
(65) 1964.
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De benodigde arbeidstijd is in het algemeen niet hoger dan bij een zware
zaag.
Alleen in dik naaldhout zal de lichte zaag ten opzichte van de zware
wat betreft de veltijd iets ongunstiger zijn. Het verschil kan bij dbh 37 cm
0,6 min. per boom bedragen, overeenkomend met 28% van de veltijd met
de zware zaag en naar schatting 6% van de tijd voor vellen en snoeien.
2) De indruk bestaat dat de lichte zaag bij het snoeien van dun naaldhout
evenals de zware zaag beperkte betekenis heeft. In dergelijk hout werkt
de motorzaag niet sneller dan de bijl.
Voor het snoeien van dikke takken en voor het volledig snoeien in dik
hout is de lichte zaag zeker niet minder goed bruikbaar dan de zware zaag.
Bij het volledig snoeien met een motorzaag zal in het algemeen pas tijdwinst optreden ten opzichte van snoeien met een bijl bij een gemiddelde
takdikte per boom van omstreeks 28 mm. Deze grens komt bij groveden
overeen met een dbh van ongeveer 28 cm en bij relatief zware betakking
met dbh 24 cm. Het is mogelijk dat deze grenzen onder bepaalde verhoudingen nog iets naar lagere boomdiameters zullen verschuiven.

