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BUITENPROEVEN M E T GECONSERVEERDE PALEN
[841]
door
T. H O F
Houtinstituut T . N . O .

Sedert de tijd, dat houtconserveringsmiddelen op grote schaal in de
praktijk worden toegepast, staan zij in de belangstelling van wetenschappelijk onderzoek. Naast laboratoriumproeven nemen hierbij buitenproeven
een grote plaats in. Deze hebben het voordeel, dat de omstandigheden
meer in overeenstemming met bepaalde omstandigheden in de praktijk
kunnen worden gekozen, hetgeen bij laboratoriumproeven niet het geval
is. De laatste kunnen zeer zeker van groot nut zijn om verschillen in
conserverende werking tussen bepaalde middelen tot uiting te laten komen en om zodoende de waarde van een nieuw middel te kunnen schatten. De omstandigheden in het laboratorium wijken echter zodanig af
van de omstandigheden in de praktijk, dat een directe overbrenging van
de resultaten op de praktijk niet mogelijk is.
Aanvulling van laboratoriumproeven met buitenproeven wordt dan ook
door de meeste onderzoekers op dit gebied als een noodzakelijkheid
gevoeld. Hiervan getuigen de vele buitenproeven, die verspreid over de
gehele wereld worden genomen.
Ook bij het Houtinstituut T.N.O. zijn buitenproeven met geconserveerde palen in uitvoering. Hiervoor werden reeds in de tweede wereldoorlog plannen gemaakt. Een comité, waarin verschillende rijksinstanties
en vertegenwoordigers uit de industrie zitting hadden, werd gevormd
om de algemene opzet van de proeven te bespreken. Een kleinere commissie heeft deze opzet verder in details uitgewerkt.
De buitenproeven hadden ten doel de conserverende werking van
enkele houtconserveringsmiddelen beter te leren kennen. De meer directe
aanleiding hiertoe was het gebrek aan creosootolie tijdens de oorlog,
waardoor andere middelen, waarmede de ervaring in de praktijk nog
gering was, meer op de voorgrond traden. Een andere aanleiding was,
dat in bosbouwkringen naar afzetmogelijkheden voor populierendunningshout werd gezocht. Indien dit op een eenvoudige wijze kon worden verduurzaamd zou het voor verschillende gebruiksdoeleinden in aanmerking
kunnen komen.
De proeven werden uitgevoerd met zes verschillende soorten inlands
rondhout: douglas, grenen, japanse lariks, sitka, populieren en wilgen.
De paaltjes waren 1,65 m lang en hadden een gemiddelde diameter van
8 a 9 cm.
De conserveringsmiddelen, die in de proeven werden opgenomen
waren : creosootolie, carbolineum, pentachloorphenol, kopersulfaat, sublimaat, zinkchloride, thanalith als handelskwaliteit en als eigen mengsel,
celcure en bolidenzout.
Van creosootolie is reeds uit jarenlange praktijkervaring de uitstekende
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conserverende werking bekend. Het werd evenwel bi] de proeven opgenomen om de andere middelen ermee te kunnen vergelijken. Bovendien werd het op vier verschillende wijzen toegepast, en wel door irapregnering onder druk volgens volle bereiding met een opneming van
175 1/m 3 en van 100 1/m 3 en volgens het Rueping-procédé met een
opneming van 60 en 40 l / m s .
Carbolineum wordt in de praktijk veelal toegepast wanneer men hout
op eenvoudige wijze wil beschermen. Het wordt als regel door bestrijken
toegepast. Bij onze proeven is dan ook als behandelingswijze ervoor
tweemaal bestrijken gekozen.
Pentachloorphenol was in de tijd, dat de buitenproeven werden opgezet, in opkomst. De toepassing ervan heeft zich sedert die tijd vooral
in Amerika sterk uitgebreid en die van creosoot reeds aanzienlijk verdrongen. Het werd door ons als 5% oplossing in een speciale, zware
petroleumsoort gebruikt. De paaltjes werden er onder druk volgens volle
bereiding mee behandeld.
Kopersulfaat is een middel, dat reeds lange tijd in de praktijk toepassing heeft gevonden, voornamelijk door middel van het Boucherieproces.
De resultaten, die men in de praktijk verkregen heeft, lopen volgens
literatuuropgaven nogal sterk uiteen, hetgeen zou samenhangen met de
samenstelling van de grond, waarin het behandelde hout werd gezet.
Bij onze proeven werden de paaltjes gedurende 7 óf 10 dagen in een
5% kop er sulfaat oplossing gedrenkt in open bakken.
Sublimaat of kwik (mercuri-)chloride is in de praktijk reeds op grote
schaal toegepast. Het bekende „kyaniseren" is drenken in een 0,7% oplossing. Bij onze proeven werd volgens dezelfde methode te werk gegaan.
Zinkchloride is lange tijd een middel geweest, dat zeer veel, na creosootolie het meest, in Amerika werd gebruikt. Ook heden ten dage vindt
het er, veelal gecombineerd met kaliumbichromaat, nog zeer veel toepassing. In Europa heeft het nooit zo veel opgang gemaakt als in Amerika.
Het heeft een corroderende werking. Het werd door ons evenals kopersulfaat en sublimaat door drenken gedurende 7 dagen toegepast.
Thanalith is één der zogenaamde wolmanzouten. Het is lange tijd in
ons land het voornaamste in water oplosbare middel geweest. Het is een
mengsel van een. aantal zouten : natrium fluoride, natriumarsenaat, kaliumbichromaat en dinitrophenol. Het werd bij onze proeven door impregneren onder druk en door drenken toegepast.
Om te zien of, zoals wel eens wordt beweerd, de handelskwaliteit zou
verschillen van eigen gemaakte mengsels, werd een thanalith, samengesteld uit 28% natrium fluoride, 21% natriumarsenaat, 40% kaliumbichromaat en 11 % dinitrophenol bij de proeven betrokken. Als behandelingswijze werd drenken gekozen.
Celcure is één der nieuwere zoutmengsels. Pas na de oorlog werd er
in ons land hout mee behandeld. Het werd bij onze proeven uitsluitend
door impregneren onder druk toegepast.
Bolidenzout is een Zweeds middel, dat zeer veel arsenicum bevat. Het
is in ons land nagenoeg nog niet in de praktijk gebruikt. Slechts in de
allerlaatste tijd is er een begin mee gemaakt. Bij onze proeven werd het
bolidenzout in de destijds gebruikelijke samenstelling toegepast. Sedertdien worden mengsels van een iets andere samenstelling, de bolidenzouten S en S 25 vervaardigd, die in verschillende opzichten voordelen
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boven de oude samenstelling bezitten. Bolidenzout werd door impregneren onder druk toegepast.
Per middel, per houtsoort, per behandelingswijze en per proefveld
werden telkens 33 paaltjes behandeld. Niet alle combinaties werden
evenwel uitgevoerd. Steeds werd van elk paaltje door wegen voor en
na de behandeling de opneming aan conserveringsmiddel bepaald. Ook
de afmetingen van de paaltjes werden gemeten zodat de opneming in
kg of liter per m 3 kon worden uitgedrukt, zoals in de praktijk gebruikelijk is.
Van de 33 per serie behandelde paaltjes werden er telkens 30 in het
proefveld uitgezet. Aan de resterende 3 werd bepaald hoe diep het middel in het hout was gedrongen.
De paaltjes werden over drie verschillende proefvelden verdeeld en
w e l : in de grond op het terrein de ,,Hertenkamp" bij het Haagse Bos
te 's-Gravenhage, in het water langs de vijver van hetzelfde terrein en
in de oeverbeschoeiing van de Lemstervaart in de Noord-Oostpol der.
Eind 1947 werden de palen op de twee eerstgenoemde proefvelden uitgezet. In april 1948 volgde het plaatsen langs de Lemstervaart. Nadien
worden de paaltjes regelmatig geïnspecteerd, de eerste groep tweemaal
per jaar, de twee andere éénmaal per jaar,
De in de grond geplaatste paaltjes
de eerste groep — worden bij de
inspecties aan een eenvoudige
buigproef onderworpen (zie figuur 1), waarbij ze in de grond
kunnen blijven staan. De buigproef geschiedt met behulp van
een speciaal toestel, dat ontleend
werd aan de Amerikaanse onderzoekers Neetzei, Eugene en
Cristopherson. De palen worden
bij de buigproef alle aan een
kracht van circa 60 kg onderworpen, voorzover zij niet eerder
breken. De gebroken palen worden voor nader onderzoek naar
het Houtinstituut vervoerd. Tot
dusver kon steeds worden vastgesteld, dat ze gebroken waren
als gevolg van aantasting door
schimmels op het grond-luchtgedeelte.
Het aantal per serie gebroken
paaltjes begint thans, dus na
ruim 8 jaar, een goed beeld van
de werking van de verschillende
Inspectie buitenproef : eenvoudige buigproef. middelen te geven. In tabel I
Fig. 1.
is weergegeven hoeveel paaltjes
in totaal van elke serie zijn gebroken.
Hierin is tevens vermeld hoeveel gemiddeld per serie van de middelen
werd opgenomen. Figuur 2 t/m 7 geven aan hoeveel paaltjes bij elke
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DOUGLAS-LandpaLen.
Fig. 2.
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inspectie van de verschillende series zijn gebroken.
Het blijkt, dat creosootolie, het middel, waarmee in de praktijk zulke
goede uitkomsten werden verkregen, ook bij onze proeven tot dusver een
uitstekend resultaat geeft. Van de met dit middel behandelde paaltjes
zijn nog bijna geen paaltjes gebroken. Verschillen tussen de behandelingen, volle bereiding met een opneming van 173 en 100 l/m3 en Rueping
met een opneming van 60 en 40 1/m 3 zijn nog niet tot uiting gekomen.
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Van de series paaltjes, die tweemaal met carbolineum zijn bestreken,
zijn er reeds veel gebroken. Deze behandeling heeft dus weinig effect
gehad. De oorzaak zal gezocht moeten worden in het feit, dat door tweemaal bestrijken slechts een kleine hoeveelheid van het middel kan worden
aangebracht en de verkregen indringing daardoor zeer gering is.
Pentachloorphenol heeft tot nu toe een uitstekende werking gehad.
Van de hiermee behandelde series is nog geen enkel paaltje gebroken.
W i j willen hierbij opmerken, dat dit gunstige resultaat niet voor alle 5%
pentachloorphenol bevattende middelen behoeft te gelden. Bij laboratoriumproeven is ons namelijk gebleken, dat de petroleumsoort, die voor
het oplossen van de pentachloorphenol werd gebruikt, reeds zonder enige

213

« M n !

I a,lK;pff»jlfMl
tutHirrolt tttbVin
srtnV«.
00,7,7X£ wilirrrtt
U_LL J . l ^ j p J X T p L.i I r m i j I I I I

.&
•

m è m ë ï ï ü é i

* P P P P P P f
ï h ^ m k m
U-U-

: OVERIC
t HT von de tjjdfnj
i
: ; boondtn POPULISREIi-loiHfojt«
^.jjjijj^i.'., Vfrtieaati aortot polo
m i U I R I i H J. 5 | | 5 p p p | I | « p * » »
m m m m
M ë m ^ n i m
^
POPUUEREN-landpalèn.
•
'
"IS
Fig. 6.

ijST thOf.al'th.Kk. ftuk.
' r

thdhatlth hk

.^"•"•.ï

' -'""•". ; J : • : i

. .....;..- DVCRÏICHI *on «t Kjrfwii <lt
•j 9
WILG EN-landpalen.
Fig. 7.
toevoeging schimmelwerende eigenschappen aan het hout geeft, terwijl
dit niet geldt voor een lichtere petroleumsoort, de zogenaamde „white
spirit" of terpentine, die voor vele middelen op basis van pentachloorphenol als oplosmiddel wordt gebruikt.
Ook uit proeven verricht door het Forest Products Laboratory te Madison (Wisconsin, USA) is gebleken, dat de „carrier" van grote invloed
is op de conserverende werking, die met pentachloorphenol kan worden
verkregen.
De in water opgeloste middelen hebben deels afhankelijk van de houtsoort een wisselend resultaat gegeven. Met kopersulfaat werd bij de
douglas- en larikspalen geen verschil met de onbehandelde palen verkregen. Bij de grenenpalen is de werking ervan daarentegen tot nu toe
uitstekend. Ook bij de populieren is, hoewel thans reeds 26 van de 30
paaltjes zijn gebroken, een duidelijke verlenging van de levensduur opgetreden. Na drie jaren waren alle 30 onbehandelde populierenpaaltjes
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al verrot, terwijl er van de met kopersulfaat nog slechts 8 verrot waren.
Op sitka en wilgen werd geen kopersulfaat toegepast.
Sublimaat werd voor douglas, grenen, lariks en populieren gebezigd.
Het heeft bij de drie naaldhoutsoorten een uitstekend resultaat gehad.
Van de doug'as- en larikspalen is nog geen enkel, van de grenenpalen
slechts één paaltje gebroken. Bij de populierenpalen zijn 13 van de 30
palen gebroken, Vergelijken wij dit aantal echter met dat van de andere
op populieren toegepaste in water opgeloste middelen, dan blijkt dat
sublimaat nog het beste resultaat van deze groep heeft gegeven. Hierbij
nog in aanmerking genomen, dat sublimaat op eenvoudige wijze, door
drenken werd toegepast, blijkt wel dat dit ouderwetse middel uitstekende houtconserverende eigenschappen bezit en in werking voor de nieuwere in water oplosbare middelen niet onderdoet.
Zinkchloride werd op dezelfde houtsoorten toegepast als sublimaat.
Voor douglas en grenen werden tamelijk goede resultaten verkregen.
Van de ermee behandelde larikspalen zijn er evenwel meer gebroken
dan van de onbehandelde. Bij de populierenpalen is de werking ongeveer
gelijk aan die van kopersulfaat.
Thanalith werd als handelskwaliteit op alle houtsoorten toegepast,
zowel door impregneren onder druk al^ door drenken. Bij douglas is
ongeveer de helft van de behandelde palen gebroken tegenover tweederde deel van de onbehandelde. De beschermende werking is hierbij
dus niet groot geweest. Ook bij de sitka-palen is het verschil met de
onbehandelde gering. Bij de grenenpalen is de werking veel beter geweest.
Merkwaardigerwijze is hierbij het aantal gebroken palen bij de onder
druk behandelde serie groter geweest dan bij de door drenken behandelde
serie.
Bij de larikspalen is het omgekeerde het geval. De onder druk behandelde palen hebben zich hierbij goed gehouden. Van de gedrenkte palen
zijn er evenwel meer gebroken dan van de onbehandelde palen. Bij de
populieren- en wilgenpalen heeft het behandelen met thanalith nagenoeg
geen effect gehad.
Thanalith werd als eigen mengsel slechts door drenken op de vier
naaldhoutsoorten toegepast. Een verschil in werking met de handelskwaliteit is tot nu toe niet aan de dag getreden.
Celcure werd op de vier naaldhoutsoorten (niet op de loofhoutsoorten)
door impregneren onder druk toegepast. De werking ervan is bij douglas, grenen en sitka tot nu toe uitstekend geweest. Bij de larikspalen
is de werking iets minder.
Bolidenzout werd op alle zes houtsoorten door impregneren onder druk
toegepast. Op de naaldhoutsoorten is de werking tot dusverre uitstekend.
Bij de loofhoutsoorten is ondanks dat een behoorlijke hoeveelheid werd
opgenomen, de werking veel minder geweest.
Uit het bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat na ruim 8 jaar de
verschillen in conserverende werking tussen de middelen zich bij de in
de grond geplaatste palen al duidelijk beginnen af te tekenen. Om misverstanden te voorkomen willen wij erop wijzen, dat de gevonden verschillen slechts gelden onder de gegeven proefomstandigheden voor de
concentraties, waarin de middelen zijn toegepast. Indien de concentraties
anders waren gekozen zou de vergelijking tussen de middelen anders
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zijn uitgevallen. Toepassing van meer dan één concentratie per middel
en per behandeling was zeer zeker gewenst geweest. Hiervoor zou echter
de proef te uitgebreid geworden zijn voor de toenmaals beschikbare
financiën en werkkrachten. Daarom werd besloten bij de aanvang van
de proef de middelen slechts toe te passen in een met de praktijk overeenkomende concentratie.
Bij de langs de vijver van het terrein „de Hertenkamp" geplaatste
palen en bij de palen langs de Lemstervaart in de Noord-Oost-polder
werd nog weinig verschil in werking tussen de middelen geconstateerd.
De beoordeling van de toestand, waarin zich deze palen bevinden, is veel
moeilijker dan bij de in de grond geplaatste palen. De buigproef is bij
de vijverpalen niet toe te passen. Immers op de scheiding lucht-water is
aantasting te verwachten en bij de buigproef zou juist het gedeelte bij de
scheiding grond-water worden belast. Op de palen langs de Lemstervaart is evenmin een buigproef toe te passen; slechts de koppen zijn voor
onderzoek toegankelijk. De uitkomsten van een eenvoudige hardheidstoets hebben nog niet tot een conclusie geleid.
Bij de beoordeling op het oog werden bij de laatste inspecties bij
enkele palen; van beide groepen rotte plekken gevonden, voornamelijk
bij onbehandelde palen. De aantasting zal bij de in het water geplaatste
palen langzamer verlopen dan bij de in de grond geplaatste palen. Duidelijke verschillen in werking tussen de middelen zullen dus hierbij pas
na langere tijd kunnen worden verwacht.
Summary : Field tests with wood-preservative treated poles.
During and after the war, the shortage of creosote oil lead to an increased use of a number of other wood-preservatives. So as to obtain
definite information about their practical value and the influence of the
methods of their application, a series of field tests was designed. Included
are six different species of wood, ten different preservatives, pressure
treatment, cold immersion and brushing. Specimens of small homegrown poles were used.
The poles ware placed in the ground, in the water along the border
of a pond and in actual service in the sheet-pile of the border of a canal.
The test is running now for about 8 years and the results obtained
so far are dealt with. It appears, that poles placed in the ground are
already showing differences between the various series. Creosote oil
and pentachlorphenol (dissolved in a heavy oil) have given the best
results up till now. Carbolineum hardly shows any protection, the treatment (brushing) being too superficial. The water soluble preservatives
have given different results, depending on their composition, the concentration and the method of treatment.
The poles placed in the water along the border of the pond and along
the canal show no distinct differences between the preservatives up
till now.

