uit de groene praktijk

Tekst en foto’s: Fiedeldij Dop De Groene Praktijk (www.degroenepraktijk.nl, Biddinghuizen)
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Test kettingremveer op metaalmoeheid

Ketting blijft stilstaan

Veer is nog goed

De veer trekt met veel kracht de remband om de koppelingstrommel. Zelfs bij vol motorvermogen van 2,8 kW (Stihl MS 280c) gaat de
koppelingstrommel niet draaien. De veer is nog op volle sterkte en heeft zijn originele vorm nog.

Ketting draait langzaam

Veer is uitgerekt

Bij volgas is het motorvermogen groter dan de remkracht. De veer is verbogen op zijn ‘vermoeide’ punt. Let op: stoppen met werken en
direct (laten) vervangen, want de veer staat op breken. Bij een kickback (terugslag) werkt de rem onvoldoende.

In drie seconden kunt u testen of de veer van de kettingrem nog goed is.
Elke dag weer. Het remmechanisme vraagt minstens een keer per jaar
onderhoud.

D

Stihl MS 280c
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e kettingrem van een motorzaag is
aan slijtage onderhevig. Bij voltijds
professioneel gebruik dient de
kettingrem elk kwartaal onderhouden te
worden door een deskundige monteur. Bij
semi-professioneel gebruik elk half jaar en
bij gelegenheidsgebruikers zoals hoveniers
elk jaar. De veer (nummer 14 in de tekening)
van de kettingrem staat altijd gespannen.
Tijdens het zagen is de spanning het grootst.
Daarbij belasten de motortrillingen de veer
enorm. Daarom zit er een rubber hoesje (16)
omheen. Wanneer de kettingrem in werking
wordt gezet, trekt de veer de remband (10)
strak om de koppelingstrommel (12) en staat

de ketting stil. Door metaalmoeheid kan de
veer oprekken, vervormen en zelfs afbreken.
Tijdens het werk controleert u, zonder erbij
na te denken, iedere keer als u de rem in
werking zet of de ketting stil gaat staan.

Dagelijkse controle
Controleer elke dag of de rem nog werkt bij
volle motorbelasting, om metaalmoeheid
van de veer te ontdekken. Dit kan als volgt:
1. Zorg dat de motor op temperatuur is.
2. Schakel de kettingrem in.
3. Geef drie seconden volgas terwijl de
ketting op de rem staat. Als de ketting
stil blijft staan, is de veer nog goed.

Ketting draait door

Veer is gebroken

De hendel van de kettingrem blijft door het ‘knikgewicht’ knikken, maar de ketting loopt door. De veer is gebroken waardoor de
remband niet wordt aangetrokken. Ook kan de remband gebroken zijn. U dient direct te stoppen met werken. De motorzaag voldoet
niet meer aan de veiligheidseisen.
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