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Peter L. McCorm1ck

Slijpen!
Als we het onderhoud van een
golfterrein terugbrengen tot zijn
essentie, komt het neer op een
kortgemaaid groen eiland waar
een balletje op geslagen wordt.
Totdat de lasertechnologie - of
wat het dan ook mag worden in
de toekomst - toeslaat, komt het
onderhoud van een terrein neer
op een Engelse uitvinding van
150 jaar geleden. Daarmee rolt
het balletje nog steeds het beste.
De precisie en tolerantie zijn verder ontwikkeld, maar het oerconcept van de vorm en de functie
van de grasmaaier zijn nog hetzelfde.

Door de golf 1n de messen werd het Snij·

de lancenng van het '1n situ' of op de

punt horizontaal over het oppervlak ver-

plaats slijpen Dit houdt 1n dat de srnjCI·

schoven. van de ene kant naar de ande-

linder in dezelfde pos1t1e geslepen wordt

re. Hierdoor onstond een maa1beweg1ng.

waarin het maa1werk plaatsvindt. Zo
hoeft de smjahnder dus niet verwijderd

Er is altijd veel te doen over het nieuwste

Edwing Budd1ng probeerde Zijn text1el-

en apart geslepen te worden Deze tech-

scheermach1ne vervolgens uit op gras. In

niek onstond zo rond de eeuwwisseling

van het nieuwste waarmee greens en

1830 vroeg hij patent aan op de eerste

BIJ deze methode wordt een steen in de

fa1rwaymaa1ers worden uitgerust. maar

grasmaa1mach1ne. De cilinders van deze

poSJt1e gelegd waar normaal het gras 1s.

de basis blijft steeds een cilinder met

maaiers, die bedoeld waren om de sikkel

messen die langs een basis draait, zodat

en zeis te vervangen werden vervaardigd

Backlappen 1s in de USA ge1ntroduceerd

ie ieder grassprietje op een vooraf vast-

door Budding en zijn partner John

door Simplex ldeal Peerless (SIP) met hun

gestelde hoogte kunt afsnijden . Het ver-

Faraday. Ze hebben honderden maaiers

Hookgnnder uit 1935 Later volgde Foley

nuft en de geometrie van dat proces - en

gebouwd tot ze een licentie verkochten

dit voorbeeld Het concept van backlap-

het onderhoud dat er vervolgens mee

aan Ransomes, waarna dit bedrijf deze

pen was nodig omdat het nodig was om

samenhangt • liggen aan de basis van

machines fabrieksmatig ging produceren.

het functioneren van elke maaimachine.

kooien met een mes cilindrisch te maken
en te knigen Op dit probleem was

Zelfs de meest geavanceerde machine

Een man die Johnny Atterton heette

legt het af tegen een slecht sl1jpbele1d of

hielp hen b11 het vervaardigen van de

Budding honderd iaar eerder al gestuit.
Dat werd toen opgelost door de cilindri-

verkeerd gemonteerde smjcilinders. Van

c1hndrische snijalinders door materiaal te

sche slijper van Atterton.

de andere kant zal zelfs een eenvoudige

gebruiken dat gewoonlijk voor het malen

Om de extra remmende werking van het

machine goed functioneren als hij vol-

1n molens gebruikt werd Om te voldoen

backlappen tegen te gaan werden de

doende aandacht krijgt met betrekking

aan de groeiende vraag naar koo1maa1ers

messen na het backlappen achterover

tot slijpen, bijstellen en onderhoud gedu-

bood hij zijn maaier aan de Ransomes.

geslepen

rende het seizoen.

Shanks en Lloyds. de dne grootste fabrikanten van maaimachines 1n die tijd

Het echte maaiproces".
Toen Wort~ 1ngto Br •thers hun eerste

Eerst wat geschiedenis".
De t!rste koo1maa1er w rd ·ond 1830

Atterton produceerde ook de eerste

tractor introduceerden (op een frame

ontwikkeld door Edwin Budd1ng De

commeroele slijpmachine voor koo1maa1-

met dne wielen. met de motor van een

machine was bedoeld om de haartjes van

ers. Lokale winkels met maaimachines

T-Fordl, werden de maa1machinebou-

tapijten op gelijke lengte te krijgen De

schoten als paddestoelen uit de grond in

wers gedwongen hun modellen aan te
passen . Er werd steeds meer gekeken

maaier was uitgerust met rechte messen

Engeland en Atterton voorzag ze van

en had geen ondermes. De snee van dit

slijpmachines. Al in 1870 had Atterton

naar de spec1f1eke omstandigheden van

oertype maaier was onregelmatig en dat

and Elhs Ltd vier door stoom aangedre-

het terrein (dichtheid van begroe11ng,

kwam door de beweeglijkheid van de
vezels.

ven slijpmachines op de markt gebracht

hoogte) en daar werden machines aan

Ook andere ontwikkelingen die vaak als

aangepast (aantal messen, de grootte en

nieuw worden gezien, Zijn in werkeh1khe1d al lang geleden begonnen In de

diameter van de sm1c1hnder). Het is interessant om vast te stellen dat veel van

Om dit op te lossen werd een eenvoudige spiraalvorm gecreeerd Men draaide

late jaren tachtig van de negentiende

het pionierswerk van Budd1ng en

de smjcilinders 1n tegenovergestelde richtingen en maakte zo een golf 1n de mes-

eeuw introduceerde RartSomes al de snij-

Atterton vandaag de dag nog steeds z11n
waarde bewijst

sen. Er werd ook een 'ondermes' op de
maaier gemonteerd zodat de textielve-

c1hnder die op één punt verstelbaar 1s.
een ondermes met een veer en een snijc1hnder zonder schacht in het midden

zels beter op hun plaats zouden blijven

Ransomes 1s ook verantwoordelijk voor

m

Het maa1proces 1s op zich vni eenvoudig
Terwijl hij draait, drukt de sni1cilinder het
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DIRICTION OF MOWING

ILADi SUCES ALONO IEDtCNIFE

SEQUENCE OF PROCESS
A

B

c

The Blade gathe,..
the grau agalnat
the Bedknlfe Front Faca

The grau Is sheared
•• lt paun back acroaa
the top faca of the knif9

Once under the paulng blade
the cut grau la rapldly

where it can not move

1

gras tegen de voorkant van het ondermes Daardoor wordt het strak rechtop
gehouden en wordt een gehjkvorm1ge
snee bewerkstelligd Hiermee wordt ook
dezelfde hoogte gehandhaafd Het grasweefsel wordt weggeschoren als de snijc1hnder doordraait langs de bovenkant
van het ondermes. Het maaisel wordt
heel even samengedrukt, wordt weer
losser en vervolgens weggeworpen van
het oppervlak van de snijcil1nder en het
mes.
De golving in de bladen van de snitCllinder werken als een opeenvolgende reeks
scheermessen die over het ondermes
draaien met weinig of geen contact met
het mes. Hiermee wordt de horizontale
scheerbeweging gecreëerd die zo
belangrijk 1s voor een goede snee van het
bladweefsel. Hoe platter de boog 1s op
de SntjOhnder, hoe sneller het sniipunt
over het ondermes draait. Kooien met
een kleinere diameter en veel messen
(zoals bij greenmaa1ersJ hebben meestal
plattere bogen, tel'Wljl SntJOhnders met
een grotere diameter en minder messen
(zoals bij een sportveldenmaa1er) veel
grotere curves of golvingen hebben.
Als we naar de geometrie van de grasmaaier kijken. zien we dat de diverse
hoeken met betrekking tot de S01JC1hnder
en het ondermes belangrijk zijn in het
functioneren van de maaier Terwijl Slijtage aan ondermes en ondermes toeslaat
veranderen de hoeken. Dan moet via shJ·
pen geprobeerd worden de ideale hoek
weer te herstellen.
Het ondermes zet het gras 1n de goede
posit•e om gemaa1à te worden Dit
gebeurt aan de voorkant van het onder-
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compreaaed then lmmedlately
decompreued and ejectad

mes. Langs de bovenkant wordt het
maaisel weggeworpen. De goede hoek
aan de voorkan: tussen ondermes en
gras 1s 90 graden. Daarmee wordt de
werking van de sm1ohnder geoptimaliseerd De oppervlaktehoek is de hoek
waaronder het afgemaaide gras wordt
weggeworpen tussen de bovenkant van
het ondermes en de boog die de draaiende messen maken Aangezien deze
hoek aan verandering onderhevig 1s
omdat de pos1t1e van de smJcihnder verandert, 1s het moeilijk vast te stellen
onder welke hoek het proces nou werkelijk plaatsvindt. Daarom wordt de hoek
van verwerping uitgerekend aan de hand
van de grootte en de dikte van het
ondermes en de sni1ol1nder (deze grootheden worden vastgesteld aan de hand
van de gewenste omstandigheden). In
het algemeen kun Je zeggen dat een grotere hoek zorgt voor een betere verwer·
ping van het maaisel van het oppervlak
van ondermes en snrjohnder.
Niet alleen 1s de hoek belangrijk voor een
goede verwerping. het duidt ook op de
degeh1khe1d van het ondermes. De hardheid van de samenwerkende delen
(ondermes en snijcónder) 1s een zorgvuldig u1tgek1end compromis tussen duur·
zaamhe1d en wegwerpcapac1te1t Het
verlies van scherpte (die resulteert 1n rafelig werk) hangt nou samen met de hoek
waaronder het maaisel wordt weggeworpen
Veel greenkeepers zien een slechte snee
nadat ze lijnen m de oppervlakte van het
terrein hebben ontdekt. BiJ nader onderzoek bl:Jkt dan vaak dat het ondermes
strak tegen de m1JC1hnder is aan komen

te zitten. Hierdoor wordt het gras onverm11dehjlc op een schaarachtige, mechanische manier geknipt Dit in tegenstelling
tot de scheerbeweging die eigenlijk de
bedoeling IS. Het bladweefsel wordt niet
mooi afgemaaid maar afgeknepen. Het
wordt dan letterlijk wt elkaar gerukt en
het scheurt in het schaarachtige proces.
Dit hgt ten grondslag aan veel problemen
met het gras

Schaar versus zeis
Dit verSc:h1 tus~.en een schaarwerking en
het echte maaien 1s belangn1k om te
weten Een schaar heeft twee messen die
naar elkaar toekomen . Een schaar knipt

902
TOP FACE ANGLE
otherwlae known as the
ejectlon angle, should
range trom s•-1 s•
d ependlng on bedknlle
thlckness

FRONT FACE ANGLE
positlona the grass
blades proper1y,
and s ho uld be s•

goed als er 1n de lengte een adequaat
contact is tussen de bladen. Bij een zeis
gaat het om een enkel blad dat door het
gras heen Sntjdt. Op die manier worden
minder cellen beschadigd. Met een
schaar kun ie knippen maar een zeis
snijdt beter Dit IS ook de reden waarom
chirurgen alt11d een scalpel gebruiken
(dat door het weefsel sn11dtl en geen
schaar
Bij een koo1maa1er maakt vooral de snelheid waarmee de smJrand het ondermes
raakt het verschil tussen 'schaar· en
'zeis' Een goed geslepen en gemonteer·
de maaier maakt een ze1sacht1ge maa1beweg1ng die VJer keer zo snel 1s als een
botte, slecht gemonteerde sn11ohnder.
Denk h1erb11 aan de analogie van de
scheermessen die langs de lengte van het
ondermes schieten.
Nu we weten dat het ondermes een
gelijke partner tS m het maa1proces, IS
ook duidelijk dat we het ondermes evenveel aandacht moeten schenken. Het
moet goed geslepen worden en het
onderhoud t11dens het seizoen van vooren bovenkant moet adequaat z•1n . Als
het ondermes niet goed geslepen ts,
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komen de scheermessen m hun bogen af

Daardoor kn1g Je immers ook gebogen.

op een ondermes dat te veel hoogtever-

zich spiegelende oppervlakten, net als b11

tijdelijk weer scherp te krijgen of gesle-

schillen heeft. En dat resulteert in een

de pastamethode Maar de oppervlakten

pen worden tot de oorspronkeh1ke toe-

slechte snee.

z11n dan rond en onregelmatig - hierdoor

stand hersteld 1s Slechts weinige maaiers

1s een steeds strakkere montage en

hebben na dne of vier maanden 1n het

steeds meer contad nodig voor een

seizoen nog een goede hoek.

Het gras te lijf

weer gebacklapt worden om de messen

redeh1ke functionering
Als ie de mesd1kte met 3/4 vermindert.
De pastamethode kar de sn11funct1e van

..:;;.--·

verbetert de draa1capaote1t met een fac-

versleten snij- en ondermesranden soms

tor 16. Maar de druk op de lagers wordt

herstellen. Een goed gebacklapt onder-

dan ook met een factor 16 verhoogd .

mes produceert zeer zeker een betere

Hierdoor worden de SnljCthnder en het

snee dan een rond en bot mes. Maar

ondermes weer uit elkaar gedreven.

toch hebben we hier te maken met een

Aangezien de lagers hier met op bere-

lijdelijke oplossing. een lapmiddel tot

kend z11n. worden ze ovaal door de druk

men overgaat op werkeli1k Slijpen Met

Dat leidt op Zijn beurt weer tot kleine tril-

de hu1d1ge technologie kan binnen tien

lingen De verticale trilling die de smjolin-

minuten een hele greensmaa1er opnieuw

der veroorzaakt heeft de neiging de top-

geslepen worden

pen van de sni1c1lindermessen en het
ondermes af te ronden Omdat tegen te

Achteroverslijpen

gaan moet er meer gebacklapt worden .
Maar daardoor wordt de verticale druk

PlllSSURI

De populairste vorm van slijpen 1n de VS

weer groter, sli1tage en trillingen En zo

Effects on hearing llfe
and need to re-lap

gaat de vicieuze Cirkel verder.

was in het begin van deze eeuw het sl11pen per mes. De conseqL1em1e daarvan

Men denkt vaak dat achteroverslijpen

was een imperfecte cilinder Het backlap-

een betere snee bewerkstelligd. In wer-

pen werd uitgevonden om de ohndnsche

kelijkheid heeft dit geen enkel effed

Lappln9

u.-

vorm weer te herstellen. Dat gebeurde
heel simpel er werd olie met zand vermengd en dit werd op de achteruitdraaiende SnlJCilinder gesmeerd (op die
manier stootten de hoge messen van de
snijcrlinder niet tegen het ondermes)

omdat er bij gebacldapte oppervlakten
helemaal geen achterovergeslepen hoek

_..,._ ........ ....
"'"""'°""'_ . . . . .

1s op de plaats waar het gras afgesneden

ofltlpo.
M.n. 1app1,,. " needod, ........
ueot" ft'liOf'e . . . .ring w.or,
wMch cntOtö ....... vrerric:al
....... c.v.1,.. ...,... ...aw.tion.

wordt Het 1s echter wel zo dat achteroverslijpen de caparne1t vergroot en dus

•nel- en..

de belasung van op machine en hydrauhek vermindert Het beste is een goed

De schurende werking van het zand t11dens het backlappen maakt de hoge en
lage messen van de srn1c11inder weer

geslepen, niet-gebacklapte snijc1linder
...ii....rt"11{nol
c1u1g....i lor ....-tlcol
loodlng)

die afgesteld staat op 'helemaal geen
contad'.

even hoog. Maar het creeert ook z1Ch
spiegelende. afgeronde oppervlakten van
ondermes en smiolinder Helaas hebben
deze oppervlakten de werking van een
trommelrem. waarb11 de draaiende messen de rol van trommel hebben en het
ondermes de remschoen voorstelt
Hierdoor treedt een aanzienlijke sli1tage
op aan zowel de sn1jcilinder als het
ondermes. Er is ook meer kracht voor
nodig om de sn11c1hnder te laten draaien

Due to reduced comoct
area o mlKh higher

Yfftlcollfwv.stls
-.m......r trom
blode up to beortng
whlch oval• the
bearl.....
On 3/ 4 tip reductlon

(!t

î !
î

vertlcol •tresa I• 16 __.r---i
tfm•• greoter.
!___/_

Over het materiaal
1-!et > g1

" ePn• een stap achteruit

d

te doen en te bedenken van welke
machines moderne grasmaaiers zijn afge-

J}}
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Single blode
grfndlng never
produces perfect
cyllnders

1

Om de remmende werking van het bac-

vanwege de slepende werking. Omdat

klappen tegen te gaan, 1s het achter-

de scherpe randen van srn1c1linder en

overslijpen of bladverdunmng uitgevon-

ondermes door backlappen effectief

den . Bij deze methode wordt op mecha-

worden weggewerkt, krijgen we hier het

nische wijze een gedeelte van de opper·

boven beschreven schaareffect (hiervoor

vlakte van het smja indermes verwt1derd

is overigens licht tot matig contad nodig

Hierdoor ontstaat er minder contact tus-

tussen de oppervlakten)

sen de oppervlakten Als de oorspronke-

De defln111e van backlappen kan verbreed worden tot ieder sh1tageproces',

lijke achterovergeslepen hoek weggesleten 1s door backlappen of te veel contact
tussen de oppervlakten wordt het onder-

zelfs de slijtage bij normaal gebruik.

mes weer 'dik' . Dan moet de sm,c11inder

Lapplng Is always
needed to create
the cyllnder

/

t

This produces high
drag factors on
mlrrored surfaces

"
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LAPPED
BLADE

NON-LAPPED
BLADE

Extensive bruising at
tip Substantially more
surface area at tip &
rougher surface

Smoother
SURGICAL cut
to tip wlth less
brulsing and
dam age

ROTARY

BLADE

Severe damage
& bruising
breaking all
cellular
structure

leid door paarden getrokken maa1appa-

en ontstaan nog meer ongewenste effec-

raten. Moderne maaiers worden nog

ten . Daarom schrijven de meeste fabri-

ers en nog veel meer verbeteringen. zijn

steeds vaak voortgetrokken door trekme-

kanten voor dat de messen van hun

de shjpmethoden nog exact hetzelfde als

chamsmen. De echte actie vindt toch

kooien achterovergeslepen moeten wor-

vroeger

vooral plaats bij de SnljC1hnders De

den en terecht Zo wordt in ieder geval

ophangingen van smjeenheden, groom-

manier waarop een SnljClhnder 1s aange-

het gevaar van overbelasting tot een

Een andere wateg1e - 1n plaats van het

bracht 1s van groot belang voor kwaliteit

minimum gereduceerd

aloude 'de maaier doet het met goed.

van de snee en de impact op het paard

dus moet ie strakker'- kan op velerlei

(of de trekker) Het 1s logisch dat een vnj

Vanuit een agronomisch standpunt

draaiende eenheid (met weinig of geen

De toestand waJ1

et·n maaier een

gebied tot aanzienlijke verbeteringen en
besparingen leiden Een eenvoudig
opknapbeurt van het ondermes kan

contact) de druk verlicht en daarmee een

blaadje achterlaat kan van grote invloed

arbeidzaam leven verlengd Als alles strak

zijn op de algemene gezondheid van de

wonderen doen. iedere week voor de

gemonteerd wordt, wordt ook de druk

planten. We hebben de ne1g1ng met al te

greenmaa1ers, iedere twee weken voor

op het paard groter. waardoor het eer-

vaak stil te staan bij wat er gaande 1s op

de teemaa1ers en m1ssch1en iedere

der gebreken zal gaan vertonen of zelfs

m1croscop1sch niveau waar het gras

maand voor de ta1rwaymaa1er Daarmee

kan bezwi1ken

gemaaid is, behalve m1ssch1en het ver-

VNlengt u het functionele leven van een

schil 1n snee bij een orkel- of een koo1-

goede sh1pbeurt en bespaart u tijd door-

maa1er

dat u met hoeft te backlappen

Plantenpathologie toont de schade aan

Besteed een half uur per twee maanden

van gebacklapte of anderszins verkeerd

aan het sh,pen Dan hoeft u geen uren te

geslepen smjcilinders Slecht geslepen

backlappen in dezelfde twee maanden

grasmaaiers hebben de neiging om het

(twee keer per week een kwartier). Er

gras te ranselen el' het met bloedende

Zrjn bovendien agronomische voordelen

randen achter te laten Een microsco-

en u hebt minder onderhoud aan uw

pisch onderzoek naar de top van het

materiaal

grasblaad1e toont aan dat een mooie.
Er 1s altijd een belangn1k probleem voor

scherende snee gemaakt door een goed

fabrikanten van maaiers. de belasting

geslepen, met-gebacklapte sn1jahnder

Vertaling c.q bewerking Uit Turfnet

van motor en hydraulisch systeem Veel

resulteert m minder bladoppervlakte die

Monthly, ;anuan 1999

trekeenheden z11n berekend op een nor-

blootgesteld wordt aan ziekteverwekken-

Herdrukt met toestemming van TurfNet

male belasting Dit houdt 10 dat er wei-

de 1nfect1es. Er 1s ook !>prake van minder

Assooates, en Bernard and company

nig vermogen overblijft. Het remmende

verdamping vanuit de plant De plant

www: bernard co uk

effect van de verkeerd aangebrachte of

kan meer voedingsstoffen inzetten voor

te strak gemonteerde smjc1hnders legt

groei als er minder energie aan reparatie

Verralmg met dank aan Geert van D11k

vaak een te grote druk op de machine als

besteed hoeft te worden

van Loucs Nagel b v

geheel Hierdoor 1s de slijtage groter,
wordt er te veel brandstof verbru1Kt.
raakt het hydraulisch systeem verhit,

Alhoewel grasmaaiers aanz1enl:1k z11n verbeterd 1n de loop der iaren met hydrauli-

raken afsluitingen en slangen overbelast

sche aandnJVrngsystemen. geavanceerde
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