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De Vlinderslag Inkorting

voorwoord
Omdat ik mij gedurende mijn carrière van ruim 35 jaar in verticaal
transport en waterbouw geen eenduidig oordeel heb kunnen
vormen wat betreft het gebruik van de Vlinderslag, stond voor
mij al vast bij het inschrijven voor de cursus MVK dat ik als
onderwerp voor mijn eindopdracht de rondstrop-inkorting of
‘Vlinderslag’ (‘Ezelsoren’ in Rotterdam) zou kiezen.
Ik dank mijn collega Martin v.d. Berg omdat hij mij gemotiveerd
heeft om aan de cursus te beginnen en Ko Michelbrink omdat ik
van zijn trekbank gebruik heb mogen maken.
Tevens dank ik de firma Torsit uit Harderwijk waar ik trekproeven
mocht uitvoeren op een gekalibreerde trekbank.
Als uitvoerende, technicus, supervisor en trainer/docent en
veiligheidskundige i.o. wil ik middels deze eindopdracht een beter
inzicht krijgen in de betrouwbaarheid van en mogelijke risico’s bij
het gebruik van de inkortmethode.
Mijn doel was om erachter te komen wanneer het gebruik van
specifiek de Vlinderslag verantwoord toe te passen is.

Wat is de Vlinderslag? De Vlinderslag is een methode waarmee een rondstrop traploos ingekort
kan worden zonder overige hulpmiddelen.
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Samenvatting
Als professional op het gebied van verticaal transport ben ik regelmatig risicovolle situaties tegengekomen die gerelateerd zijn aan het aanslaan van de lasten. Vele varianten zijn de revue gepasseerd ‘ongeveer volgens de regels’ maar vaak niet gehinderd door voldoende kennis of inzicht van de gebruiker.
Het al dan niet veilig gebruik van de rondstropinkorting de z.g. Vlinderslag heeft mij altijd geïntrigeerd
omdat er nogal eens discussie ontstaat bij gebruik van de Vlinderslag. De enige belemmerende tekst
luidt ‘de hijsband mag niet gedraaid of afgekneld worden’ en is opgenomen in de NEN 1492-2 voor
rondstroppen. Fabrikanten gebruiken in de gebruiksaanwijzing en documentatie dezelfde bewoording.
Met verdraaien bedoelt men het in lengterichting opdraaien van de strop. Afknellen is een moeilijk punt
omdat er bij het rijgen(stroppen) en het aanslaan in een haak of met een sluiting, sowieso bij het gebruik van een strop, vrijwel altijd sprake is van ‘afknelling’.
De grootste vraag is daarom wat is het risico van het gebruik van een stropinkorting. Beschadigd de
strop ervan? Vindt er afknelling plaats? En hoe staat het risico in verhouding tot b.v. het doorlussen/
stroppen van een rondstrop? Bovenal is het belangrijk dat er een correcte reductiefactor voor de inkorting wordt vastgesteld en toegepast.
In dat kader heb ik onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de 1ton rondstrop verkort met de
Vlinderslag.
Gedurende het onderzoek komt naar voren dat er in de branche verticaal transport gewerkt wordt met
onduidelijke regels en de interpretatie daarvan. De labels op rondstroppen en hijsbanden geven de
gebruiker onvoldoende en onveilige informatie. De opleiding branche lijkt behoudend en gaat traag
mee met nieuwe ontwikkelingen. Er bestaat bij voorbeeld geen eenduidige factor voor het koppelen van
rondstroppen met sluitingen welke vaak een scherpe hoek vormen voor de strop, de sluiting heeft dan
een te kleine contactradius. De gemiddelde gebruiker is zich daar niet bewust van.
Bij het rijgen of stroppen van rondstroppen is de afknelling vaak dusdanig groot dat er veel meer gereduceerd zou moeten worden dan factor 0,8 x WLL. Het bovenstaande afwegend ten opzichte van het
gebruik van de Vlinderslag roept bij mij de vraag op ‘wat is het verschil en wie bepaalt het verschil?’.
Door de toenemende theoretisering van de veiligheid en pogingen om werkzaamheden 100% zonder
incident te laten verlopen lijken er steeds meer belemmeringen op de werkvloer te ontstaan.
De synergie tussen theorie en praktijk zou wellicht beter kunnen.
Met betrekking tot de Vlinderslag is mijn conclusie dat indien toegepast met de juiste reductiefactor door
een competent en vakbekwaam persoon de inkortmethode verantwoord gebruikt kan worden tot lasten
van maximaal 1000 tot 2000 kg afhankelijk van het aantal gebruikte parten.
Uit veiligheidskundig oogpunt zou men twee gebruikerscategorieën kunnen definiëren namelijk ten
eerste de ‘gemiddelde gebruiker’ en ten tweede de ‘TCVT gecertificeerde vakman’ met een geldig certificaat ‘W4-08 Hijsbegeleider’.
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Veelgebruikte afkortingen en vaktermen
WLL		

Working Load Limit

WL		

Werk Last

SWL		

Safe Working Load

NEN-Norm

Het Nederlandse Normalisatie Instituut

Breukkracht

De kracht of belasting waarbij hijsgereedschap ‘breekt’

Gebruiksfactor

Veiligheidsfactor bij rondstroppen 1:7

AI 17		

Arbo-Informatieblad nr. 17 Hijs-middelen & gereedschappen

CE-certificaat

Voor hijsgereedschap IIA (2A) verklaring genoemd
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1 inleiding
1.1 aanleiDing
Als mede-eigenaar van IBNL lifting activities, tevens gastdocent bij SOMA bedrijfsopleidingen heb ik
onderzoek gedaan naar het veilig gebruik van de stropinkorting. Naar mijn mening bestaat er discrepantie over het gebruik van hijsbanden in de praktijk tussen de normbladen NEN1492-2 (rondstrop) en
NEN1492-1 (platte hijsband) en de bijgeleverde gebruiksaanwijzingen van fabrikanten.
Momenteel is er veel onduidelijkheid over het al dan niet mogen gebruiken van de stropinkorting, ook
bekend onder de namen ‘Vlinderslag’ of ‘Ezelsoren’, in dit rapport verder genoemd ‘Vlinderslag’.
Vanuit veiligheidskundig oogpunt vind ik het belangrijk dat onderzocht wordt of toepassing wel of niet
veilig is. Bij diverse disciplines van hijswerkzaamheden worden veel rondstroppen gebruikt. De stroppen worden enkel, dubbel, of gestropt gebruikt met bijbehorende werklastfactoren.
In specifieke gevallen b.v. bij een 2-sprong met asymmetrische last of lasten met een ongelijke vorm
blijkt een strop ‘enkel’ aangeslagen te lang te zijn en ‘dubbel’ te kort.
In zo’n geval biedt de Vlinderslag uitkomst vanwege de mogelijkheid dat deze ‘traploos’ verstelbaar is.

Afbeelding 1: de Vlinderslag biedt
uitkomst bij lasten met een ongebruikelijke vorm.
De Vlinderslag kan worden toegepast om scheef hangen en mogelijke instabiliteit van de last te voorkomen wanneer b.v. de hijshoogte gering is, of zoals bij afbeelding 1 de last een ongebruikelijke vorm
heeft en in een bepaalde positie gehesen moet worden. Over het algemeen betreft het extra-routinematige werkzaamheden en gaat het om lasten met een massa van minder dan 1000 kg (1 ton).
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1.2 Probleemstelling
Het probleem is dat de inkortmethode veiligheidskundige vragen oproept omdat de inkorting geen officiële status heeft en er geen bijbehorende werklastfactor is voorgeschreven.
Zoals eerder genoemd lijkt de Vlinderslag op een knoop; een knoop in hijsgereedschap is ‘not done’
(EN1492-2). Het probleem van de Vlinderslag ligt onder andere in de ‘status’. In de Norm EN1492-2
staat namelijk dat het verboden is om een strop te ‘verdraaien en/of af te knellen’. In de praktijk vindt
afknelling plaats in veel gevallen bij het aanslaan en rijgen(stroppen) van rondstroppen en zou bij het
letterlijk opvolgen van de Norm het gebruik van rondstroppen zeer beperkt worden.
Op internet en in documentatie is echter geen expliciet verbod op de Vlinderslag te vinden. Kortom de
risico’s van de Vlinderslag zijn niet bekend en er zijn ook geen eenduidige voorgeschreven gebruiksregels die een veilige toepassing toestaan en/of waarborgen noch verbieden.

Het is bij voorbeeld niet duidelijk
• Of inkorting de rondstrop verzwakt
• Of er excessieve afknelling plaats vindt
• Of de inkorting een ‘knoop’ is
• Of de inkorting onder belasting verschuift
• Welke reductiefactor toegepast zou moeten worden

1.3. Doelstelling
Het doel van deze scriptie is het onderzoeken en inzichtelijk maken van de vermeende risico’s die het
gebruik van de Vlinderslag met zich meebrengen.

Centrale Vraagstelling
De centrale vraag luidt: is de Vlinderslag methode betrouwbaar en veilig en welke werklastfactor (reductiefactor) moet toegepast worden. Hier is onderzoek voor nodig zodat ik kan komen tot een voorstel van
gebruiksregels die een veilige toepassing waarborgen.
Ik hoop met deze scriptie de dialoog tussen fabrikanten/leveranciers, opleiders en gebruikers op gang
te krijgen en discussies op de werkvloer te voorkomen.
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Voor mijn onderzoek heb ik de volgende deelvragen geformuleerd:

Deelvraag 1: wat zijn rondstroppen?
Deelvraag 2: wat zijn de huidige gebruiksregels en normen bij rondstroppen?
Deelvraag 3: wat is de huidige bekendheid en huidig gebruik van de Vlinderslag?
Deelvraag 4: wat is de maximale breuk belasting van de Vlinderslag in een 1 tons strop?
Deelvraag 5: wat is de invloed van het merk rondstrop en de ouderdom van de strop op de maximale belasting?
Deelvraag 6: wat is de maximale belasting bij 2 & 3-tons stroppen?

Met de antwoorden op vraag 1,2 & 3 wil ik kunnen concluderen of het opstellen van gebruiksregels voor
de Vlinderslag zinvol is zoals ik heb aangenomen in mijn probleemstelling.
Met de antwoorden op de vragen 4,5 & 6 wil ik de risico’s van het gebruik van de Vlinderslag in kaart
brengen en kunnen bepalen wanneer het gebruik van de Vlinderslag op een veilige manier kan geschieden.
Met deze conclusies wil ik tot een voorstel komen voor gebruiksregels voor een veilige toepassing van
de Vlinderslag.

1.4. afbakening
Ik wil het onderzoek beperken tot het lichte segment rondstroppen van 1 tot 3 ton WLL (Working Load
Limit) welke veelvuldig gebruikt worden ook in een industriële omgeving en bij het verplaatsen van
lasten met behulp van kettingtakels en hijskranen. De platte hijsbanden en rondstroppen van 4 ton WLL
en zwaarder laat ik buiten beschouwing omdat de inkorting bij platte hijsbanden niet en bij rondstroppen
vanaf 4 ton zelden gebruikt wordt.
Ook bij het uitvoeren van de loadtests op de trekbank heb ik mij voornamelijk beperkt tot stroppen van
1 ton WLL omdat de inkorting het meest gebruikt wordt in het lichte segment. Ter vergelijking heb ik ook
enkele 2- en 3-tons stroppen getest echter niet een representatief aantal vanwege het krappe budget.
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2. onderZoeKSopZet
en reSultaten
onderZoeKSmethodieK:
Voor deelvraag 1 & 2 heb ik deskresearch gedaan naar bestaande wet- en regelgeving en heb ik een
referentie onderzoek gedaan.
Deelvraag 3 heb ik beantwoord door middel van sociaal onderzoek.
Deelvragen 4, 5 & 6 zijn door middel van praktijkonderzoek gedaan.
Verdere specificering van de methoden is te vinden bij de resultaten per deelvraag
In de volgende paragrafen zijn de resultaten en voorlopige conclusies per deelvraag beschreven.

frappante ontdeKKing
In de Slackline-sport, Rope-acces en Rescue wordt veel gebruik van de Vlinderslag gemaakt.
Filmpjes van ‘ROCO rescue’, ‘Slack Science’ en ‘Elephant slacklines’ laten het gemak van de
techniek zien.
De Vlinderslag wordt daar, waar men fysiek afhankelijk is van een ‘anker’ aan een vast punt,
veelvuldig gebruikt. Meerdere disciplines op het gebied van rope-acces gebruiken de Vlinderslag waarbij het opvalt dat in het geheel niet wordt gesproken over een werklastfactor.
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2.1 Deelvraag 1: wat zijn ronDstroPPen?
Rondstroppen zijn eindloze hijsbanden die bestaan uit een streng van garens. De kern moet zijn
gevormd uit een of meer strengen van hetzelfde basismateriaal die zijn samengewikkeld met een
minimum van 11 wikkelingen per 1000 kg of 1 ton WLL, en zijn verbonden om een eindloze streng te
vormen.
Begin en eind zijn aan elkaar getaped of geknoopt (platte knoop) èn getaped. (zie afbeelding 2)

Afb.2: De platte knoop is duidelijk te zien

Afb.3: 10 strengen gebroken

Stroppen mogen gebruikt worden als de last de strop niet kan beschadigen.
De stroppen voldoen indien voorzien van een CE-certificaat of IIA-certificaat aan de Europese Norm
EN-1492-2.
Deze Europese norm specificeert de eisen voor de veiligheid, inclusief methoden voor het bepalen
van de werklast en het beproeven, van ronde hijsbanden met een werklast tot 40 ton voor algemeen
gebruik.
De hoes beschermt de dragende vezel gedeeltelijk tegen beschadiging en vuil maar geeft de hijsband
geen extra sterkte. De dragende garens kunnen onder belasting oprekken in de hoes omdat de hoes
minimaal 3% langer is dan de garens.
Als de hoes onder een vergelijkbare spanning komt te staan als de garens is dit een indicatie dat de
band opgerekt of beschadigd is. (zie afbeelding 3) De beschadiging werd hier overigens veroorzaakt
door bevestiging met een sluiting met te kleine diameter waardoor breuk van 10 strengen optrad. (Zie
bijlage 5)
De dragende garen mag niet zichtbaar zijn door een beschadiging in de hoes. Een rondstrop is voorzien van een ‘label’ de kleur van het label geeft aan van welk materiaal de hijsband is gemaakt. Meest
gebruikte materiaal is polyester (blauw label) welk materiaal bestand is tegen vrijwel alle chemische
stoffen, met uitzondering van loog. Zonlicht en ultraviolet-licht heeft een negatief effect en veroorzaakt
verzwakking en verkleuring.
Gebruikstemperatuur ligt tussen -40º en +80 à 100ºC terwijl de smelttemperatuur op ongeveer 250ºC
ligt. Nat bevroren rondstroppen mogen niet gebruikt worden. De gebruiksfactor van de rondstrop bedraagt factor 7, hetgeen wil zeggen dat de WLL 1/7 bedraagt van de breukkracht.
De CE-genormaliseerde kleuren geven aan wat de WLL is en correspondeert met een zwarte lijn per
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ton die over de gehele lengte van de strop ingeweven is. (paars=1 ton 1 streep, groen=2 ton 2 strepen
& geel=3 ton 3 strepen enz.)
Op het label staan werklastfactoren en andere vereiste gegevens zoals certificaatnummer, fabrikant
en CE-markering. (afbeelding 8 pag.15) Tijdens gebruik moet het label zich altijd tussen de haak en de
last bevinden om beschadiging te voorkomen. Dit geld ook voor de afhechting van de dragende garens,
deze is echter niet gemarkeerd maar veelal wel voelbaar, bij belasting in een haak of sluiting kan de
afhechting beschadigen.
De hijsband moet beschermd worden tegen scherpe randen/hoeken. Als de straal gelijk is aan de dikte
van de band is er altijd sprake van een scherpe hoek. (bijlage 9) Dit geldt ook voor sluitingen en haken!!
Hijsgereedschap zoals een rondstrop moet voldoen aan de machinerichtlijn (Arbowet) waarin de minimale eisen staan omschreven met betrekking tot veilig gebruik beproeving en certificering.
Het CE-certificaat, bij hijsgereedschap IIA-verklaring genaamd, dient altijd bij het gereedschap geleverd
te worden.
Een hijsband volgens de NEN-Norm 1492-2 behoort een uniek identificatienummer met bijgeleverd
certificaat te hebben.
In de NEN 1492-2 staan de minimale eisen wat betreft de fysieke constructie en eisen aan beproeving
waaraan de fabrikant moet voldoen en gebruiksadviezen voor de gebruiker.
De hijsband mag niet verdraaid worden en moet over de volle breedte kunnen dragen hetgeen o.a. in
de gebruiksaanwijzing wordt vermeld en overeenkomt met de tekst in de EN 1492-2. Hetgeen onmogelijk is als er sprake is van rijgen, de band wordt dan in zijn eigen stropoog samengedrukt (afbeelding 4).
hetgeen een reductiefactor noodzakelijk maakt. Op hijsbanden staat op het label reductiefactor 0,8 bij
rijgen vermeld.
Met andere woorden, wanneer de WLL vermenigvuldigd wordt met factor 0,8 houdt men rekening met
verzwakking door afknelling, de werklast moet dan gereduceerd worden.
Voor de Vlinderslag geldt ook dat er afknelling plaats vindt en dat is de reden dat er een reductie factor
toegepast moet worden.
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2.2 Deelvraag 2:
wat zijn De HuiDige gebruiksregels en
normen bij ronDstroPPen?

Afb.4: Gestropt of Rijgen

Afb.5: Gestropt met te grote ‘tophoek’

In Nederland gebruikt men voor de ‘choker hitch’ Nederlandse vertaling ‘gestropt’, alleen factor 0,8
ofwel 80% van de rondstrop capaciteit ongeacht de hoek, op afbeelding 4 is te zien hoe de rondstrop op
correcte wijze gebruikt wordt de strophoek is hier 120º.
Als de rondstrop geregen wordt mag de binnenhoek (tophoek) nóóit groter dan 120º zijn. (afbeelding 5).
De kracht in ieder part van de strop loopt extreem snel op, afbeelding 7 laat zien dat de krachten in de
parten progressief toenemen bij groter wordende hoek . Het plaatje is gemaakt om aan te tonen dat bij
het gebruik van twee parten onder een hoek de kracht per part toeneemt bij het groter worden van de
hoek. Het principe geldt echter ook voor een rondstrop die gestropt om een rechthoekige last is aangeslagen (afbeelding 5).
Bij rijgen met aangetrokken strop moet bij een kleiner wordende hoek de WLL gereduceerd worden (zie
afbeelding 6). Opmerkelijk is dat deze reductie factoren (Percent of Sling Rated Capacity, afbeelding 6)
niet gebruikt worden in de NEN 1492-2. Tevens worden de reductie percentages niet genoemd in gebruikshandleidingen van Europese strop-fabrikanten.
De tabel komt van ‘FALCRUM Lifting’ USA en bevestigt het vermoeden dat de ‘regels’ mondiaal nog wel
eens willen verschillen.
Afb.6: Aangetrokken strop = meer reductie

Afb.7: Grotere tophoek grotere kracht per part
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De vermeldde reducties hebben alles te maken met afknelling en warmteontwikkeling welke de kunststof vezel verzwakken en kunnen beschadigen bijvoorbeeld ten gevolge van een schokbelasting.

in de ai-17 (arbeid informatieblad nr. 17) Staat:
‘Als een hijsband gestropt wordt gebruikt, behoort deze zo te worden aangebracht dat de natuurlijke
hoek (90°) kan worden aangenomen en wordt voorkomen dat er warmte ontstaat door wrijving en afknelling. Een hijsband behoort nooit met dwang in een bepaalde stand te worden gebracht, noch moet
worden geprobeerd de strop te versterken’.
De ‘Gebruiksfactor of Veiligheidsfactor’ is de verhouding tussen de WLL en de breekkracht, bij kunststof hijsbanden betekent dit dat de WLL 1/7 bedraagt van de breekkracht. De breekkracht is de kracht
waarbij de rondstrop BREEKT.
Deze breekkracht is de mediaan kracht, in de statistiek het ‘midden van een gegevensverzameling’ De
breekkracht kan zodoende zowel boven als onder factor 7 liggen.

Rondstroppen kunnen in lengterichting gebruikt worden

WLL = factor

1xWLL

Men mag ze dubbel gebruiken bij juiste contactradius in de broek, of mandje) SWL = factor

2xWLL

In de broek onder een hoek 0-45º

SWL = factor 1,4xWLL

Doorgestoken of gestropt onder voorwaarden

SWL = factor 0,8xWLL

(Zie het blauwe label in Afbeelding 8)
De Vlinderslag

SWL = factor 0,? xWLL

wll & Swl

Zie het Label, van links naar rechts:
• In ‘de broek’ een ‘mandje’ (basket) onder
een hoek 0º- 45º factor 1,4.
• Parallel in ‘de broek’ factor 2.
• Gestropt factor 0,8
• Recht factor 1
Afb.8
Het verschil tussen WLL (working load limit) en SWL (safe working load) is vaak een discussiepunt en
wordt door veel opleiders gelijkgesteld.
Men kan redeneren dat op een hijsband of kettingviersprong een WLL vermeldt staat, wanneer je
vervolgens de hijsgereedschappen gaat combineren om een last te hijsen wordt de maximale last die
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aan de combinatie kan worden gehesen na berekening en/of toepassing van reductiefactoren de SWL
genoemd. Eenvoudig voorbeeld, de WLL van de strop, (zie label op afbeelding 8) is 5 ton.
Echter gestropt 4 ton, parallel 10 ton of onder een hoek (0-45º) 7 ton, wordt gewerkt met een werklastfactor en kan je spreken van een SWL. (veilige werklast van gecombineerd gereedschap).
Hijsbanden mogen niet aan overmatig schuren worden blootgesteld. Wanneer de hijsband niet vrij ligt
onder de last, mag deze er niet met geweld onderuit worden getrokken maar moet altijd stophout gebruikt worden!! Hijsbanden mogen ook niet door knopen worden verlengd of ingekort. Hijsbanden moeten zodanig in kraanhaken of andere hijsgereedschappen aanliggen, dat de band over de volle breedte
draagt, niet vervormt of insnoert en niet door scherpe kanten kan worden beschadigd. Als de hijsband
geregen is (als een lus door een andere wordt gestoken) kan er wrijving ontstaan bij het hijsen.
Bij rechthoekige lasten mag de stropping niet een grotere hoek aannemen dan de natuurlijke 90º tophoek! ( Afbeelding 5) De stroppen zijn hier te strak aangelegd en de last wordt onder grote spanning bij
elkaar geknepen.
Hijsgereedschappen worden gebruikt bij het verplaatsen van een last en moeten voldoen aan de Machinerichtlijn. In het Arbobesluit artikel 7.2 worden hijsgereedschappen nader omschreven.
In deze wet staat aan welke eisen het hijsgereedschap moet voldoen en hoe er met hijsgereedschap
moet worden omgegaan.
Voor de fabrikant betekent dit dat hij:
• een keuringscertificaat moet bijleveren
• een CE-verklaring moet bijleveren
• er een handleiding moet bijleveren
• merktekens moet aanbrengen
• afkeurmaatstaven moet aangeven

NEN-norm
Richtlijn maar niet verplicht
Een bedrijf moet de veiligheid van zijn werknemers kunnen garanderen. Het moet zich houden aan
de wettelijke veiligheids- en gezondheidsregels. Hiervoor kan een bedrijf gebruikmaken van de NENnormen, die als richtlijn fungeren om te bepalen of er aan bepaalde regels voldaan wordt. Maar NENnormen zijn niet doorslaggevend in een eventuele rechtszaak.
Het Nederlandse Normalisatie Instituut legt normen vast die bedrijven als richtlijn kunnen gebruiken om
ervoor te zorgen dat hun organisatie aan de arbo-regels voldoet. Ze bevatten rekenmethodes en richtlijnen die een bedrijf kan gebruiken om aan de wet te voldoen.
Deze NEN-normen zijn hulpmiddelen, maar dat wil niet zeggen dat ze ook wettelijk zijn voorgeschreven.
Een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag maakte korte metten met de status van NEN-normen
in het Bouwbesluit. Deze zijn niet algemeen bindend en dat geldt voor alle andere NEN-normen zeker
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zolang zij niet gratis openbaar zijn in te zien. Men mag dus ook een andere methode of norm gebruiken
als die een vergelijkbaar resultaat oplevert namelijk ‘een gezonde en veilige werkomgeving’.
(MACHINE RICHTLIJN 2006/42/EG-artikel 2 d)
‘Hijs- of hefgereedschap: niet vast met de hijs- of hefmachine verbonden onderdeel of uitrustingsstuk
voor het hijsen of heffen van een last, dat tussen de machine en de last, of op de last zelf, wordt aangebracht dan wel bestemd is om een integrerend deel van de last uit te maken, en dat afzonderlijk in de
handel wordt gebracht. Stroppen en hun onderdelen worden eveneens als hijs- of hefgereedschappen
beschouwd;’
Bovenstaande wil zeggen dat rondstroppen en hijsbanden moeten voldoen aan de machinerichtlijn en
gecontroleerd, geïnspecteerd en gekeurd dienen te worden volgens de minimale eisen.

Voorlopige conclusie op basis van deelvragen 1 & 2
Deelvraag 1: wat zijn rondstroppen?
Deelvraag 2: wat zijn de huidige gebruiksregels en normen bij rondstroppen?
Op basis van de resultaten beschreven in paragraaf 2.1 tot en met 2.4 kan voorlopig geconcludeerd
worden dat:
• Rondstroppen van polyester gemaakt zijn en gevoelig zijn voor beschadiging door bij voorbeeld
scherpe hoeken, lasspetters, afknelling, wrijving en ultraviolet licht. Rondstroppen worden gebruikt voor
het verplaatsen van vrij hangende lasten. Rondstroppen zijn relatief goedkoop en makkelijk te gebruiken. De rondstroppen hebben in Europa van 1 t/m 10 ton werklast genormaliseerde kleuren.
De manier van aanslaan (koppelen en combineren) aan de last vereist het gebruik van een werklast
factor.
• De rondstroppen worden in Europa volgens de NEN 1492-2 normering gefabriceerd op basis van de
machinerichtlijn, hiermee garandeert men te voldoen aan de minimale richtlijnen welke gesteld worden
aan hijsgereedschap. De fabrikant moet de gebruiksaanwijzing bijleveren waarin de gebruiksregels,
werklastfactoren en afkeurmaatstaven staan vermeld. Ook moet in de documentatie de geboden en
verboden met betrekking tot gebruik vermeld staan. Voor de Vlinderslag bestaat geen werklastfactor en
is tot op heden in documentatie niet te vinden als inkortmethode.
• Men kan een verschil tussen WLL en SWL nuanceren, in Nederlands de werklast van een rondstrop
en een veilige werklast van een last hangend in een samenstel van hijsgereedschap al dan niet gestropt of onder een hoek.
• Dat NEN normen een richtlijn geven en een hulpmiddel zijn om een gezonde en veilige werkomgeving
te creëren voor de gebruikers van bij voorbeeld Rondstroppen en andere hijsgereedschappen.
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2.3 Deelvraag 3: wat is de huidige bekendheid
en huidig gebruik van de Vlinderslag?
Met onderstaande vragenlijst heb ik vakmensen (zij die beroepsmatig dagelijks werken met hijs- en
hefgereedschap) geïnterviewd en heb ik geïnventariseerd hoe vaak de stropverkorting gebruikt wordt.
Ik heb met een 30-tal machinisten, riggers, docenten en supervisors en zelfs examinatoren persoonlijk
de onderstaande lijst doorgenomen en ingevuld.

Ken je de Vlinderslag?

Ja 7x

Nee 18x

Vaag 5x

Gebruik je de Vlinderslag vaak?

Ja 5x

Nee 23x

Soms 2x

Pas je een werklast-factor toe? (bij ‘ja’ welke?)

Ja 4x 0,8

Nee 3x		

Is het volgens jou een officiële methode?

Ja 4x

Nee 12x

Weet niet 14x

Krijg je commentaar op de Vlinderslag (positief of

Ja 6x

Nee 1x

Positief

Negatief

meestal 5x

soms 2x

negatief)			

					
Mag je de Vlinderslag in jouw werkomgeving

Ja 3x

Nee 26x

Soms 1x

Asym.

Ongelijke

Krappe

Anders:

Last

diameter

hijshoogte

om de last

4x

5x

6x

schuin in te

gebruiken?
Wanneer gebruik je de Vlinderslag?

				
Heb je de rondstrop weleens beschadigd met inkorten? 		

brengen

Nee 7x		

Alleen de 7 praktiserende gebruikers konden deze vraag beantwoorden

Heb je tijdens het werk ooit een Vlinderslag zien bezwijken? 		

Nee 30x

Niet één persoon heeft dit ooit geconstateerd

Wat mij opvalt bij het interviewen van deze gemêleerde groep mensen, is dat van velen de eerste
reactie is dat de inkorting naar hun idee verboden zal zijn omdat het op een knoop lijkt en omdat de
Vlinderslag voor de meesten onbekend is. Het zijn de oudere vakmensen die de techniek gebruiken en
een selecte groep jonge professionals.
Feitelijk kun je spreken van twee groepen die professioneel werkzaam zijn met hijsmiddelen, namelijk:
• Gebruikers die niet beroepsmatig bezig zijn met ‘hijswerk’ maar wel lasten verplaatsen
• Specialisten wiens vakspecifieke hulp ingeroepen word om lasten te verplaatsen.
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De gemiddelde gebruiker heeft geen behoefte en niet de competenties om de Vlinderslag te gebruiken,
sterker nog, mijn ervaring is dat deze personen de inkorting in het geheel niet willen reproduceren.
De specialisten echter kennen de methode of zijn dusdanig geïnteresseerd dat zij deze zeer snel machtig zijn.

voorlopige ConCluSie deelvraag 3
Wat is de huidige bekendheid en huidig gebruik van de Vlinderslag?
• Weinig bekend en gebruikt, wordt door gewone gebruikers als ‘ingewikkeld’ gezien
• Veelal gebruikt door mensen met vakspecifieke kennis, toepassing vereist ervaring.
• Onder de specialisten bevinden zich ook een examinator en een trainer.

2.4. Deelvraag 4:
wat is De maXimale breukbelasting van De
vlinDerslag in een 1 tons stroP?
Trekproeven uitgevoerd op een eenvoudige trekbank met load-cel.
Voor de trek- en breukproeven heb ik zes verschillende merken en typen gebruikt om een ruim beeld
te krijgen van de resultaten. Zoals reeds vermeld heb ik in eerste instantie alleen 1 Tons rondstroppen
getest. De eerste sessie is uitgevoerd op een zelfgemaakte trekinstallatie met een gekoppelde load-cel
waar de trekkracht in kilogrammen op is af te lezen . De treksnelheid lag boven de maximale snelheid
van 110 mm/min per 1000 mm lengte van het monster (nen 1492-2) en de kracht-oploop verliep pulserend. Deze installatie heb ik uit budgettaire overweging gebruikt ter voorbereiding van beproevingen bij
TORSIT met de gekalibreerde trekbank. Overigens worden krachten in Newton aangegeven 1000N =
afgerond 100kg, wij werken voor het gemak met kilo’s en tonnen.
In de NEN 1492 staat in bijlage A blz.18 in tabel A1 dat ‘de maximum contactstraal’ die bij beproeving
mag worden gebruikt voor Rondstroppen tot 3T WLL. een pen met een diameter van maar liefst 50 mm
mag zijn.
Dit komt overeen met een 35 tons sluiting. (Zie tabel)
De reden hiervoor is dat men de strop wil testen en
niet de connectie.
In de praktijk maakt men gebruik van sluitingen met
veel kleinere diameters en betekent dat de beproeving
om een 50 mm pen een flatterend resultaat geeft hetgeen niet geheel in verhouding staat tot gebruik in de praktijk, aangezien hijsgereedschap altijd gekoppeld wordt met sluitingen en haken met een kleinere contactstraal. Bij overbelasting door bij voorbeeld
een schokbelasting zal de rondstrop afknellen en beschadigen zelfs breken in de sluiting.
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Afb.9

Afb.10

Afb.11

Afb.12

Max WLL

Breekkracht 8T

Breuk

Doorgelust breuk

Op de eerste foto (afbeelding 9) kan men zien dat de contactstraal (dragend oppervlak van de lussen)
in de verkorting nog groot is, vergelijkbaar met de diameter van de sluiting waarin de rondstrop aan de
load cel verbonden is..
Tot mijn verbazing hield bovenstaande Vlinderslag in een Delta rondstrop stand tot 8x de WLL,
zie load cel (afbeelding 10 & 11).
De proef met de twee ‘doorgeluste’ stropjes met ‘platte knoop’ (afbeelding 12) was ook heel opmerkelijk.
Breuk trad bij 7 ton op bij 1 stropje het andere brak niet maar was wel beschadigd.
Meerdere breukproeven uitgevoerd:
1x rondstrop rechtstandig, breuk bij 9,4 ton!
4x rondstrop met vlinderslag, breuk bij heel korte lussen 5,7 ton.
De overige met langere lussen 6,6 en 8 ton.
Conclusie van deze tests was boven verwachting aangezien normaliter bij de Vlinderslag gerekend
wordt met (reductie) werklastfactor 0,8 hetgeen betekent dat de breekkracht 0,8 x 7 = 5,6 ton mag zijn.
Waarschijnlijk zijn de resultaten positief beïnvloed door de pulserende krachtverhoging waardoor de polyester vezels telkens even kunnen afkoelen zodat het smeltpunt van 250°C minder snel bereikt wordt.
Uit nieuwsgierigheid heb ik ook 2 platte stropjes getest welke beide factor 7 niet haalde! (5,4 & 5,6 ton)
hetgeen bedenkelijk is aangezien de platte bandjes volgens de norm Nen 1492-1 gebaseerd op de machinerichtlijn minimaal 7x de WLL als breekkracht zouden moeten halen. Dit is overigens een ‘bekend’
fenomeen in vergelijking met rondstroppen begeven deze hijsbanden het in de praktijk veel sneller!
Eigenlijk zou voor een platte hijsband een gebruiksfactor van 5:1 aangehouden kunnen worden.

voorlopige ConCluSie deelvraag 4
Wat is de gemiddelde breekbelasting van de Vlinderslag?
• De Vlinderslag bij een 1 tons strop breekt bij breuklast in een range 5,7 tot 8 ton
• Bij kortere lussen vindt eerder afknelling met breuk tot gevolg plaats.
• Rekenen met gebruiksfactor 0.8 lijkt veilig te zijn, gerekend met gemiddelde breuklast.
• Platte hijsbandjes lijken niet aan de gebruiksfactor 7:1 te komen
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2.5 Deelvraag 5:
wat is De invloeD van Het merk ronDstroP,
De ouDerDom en De aanslagwijze van De stroP
oP De maXimale belasting?

De tweede sessie is uitgevoerd bij de firma Torsit in Harderwijk op een gekalibreerde trekbank (afbeelding 16 pag.22). De treksnelheid bedraagt 110 mm/min op een constante snelheid.
De uitdraai legt de krachtoploop vast op papier (afbeelding 14).

Afb.13

Afb.14

Geteste hijsbandjes

Uitdraai van de trekbank geeft de breekkracht aan.
(In bijlage 9 is de afbeelding paginavullend)

Tabel met testresultaten 1- tons rondstroppen

Breekkracht

Mammut

12 jaar oud

vlinderslag

breuk bij haak

belasting: 5,5 ton

REH10

demo-strop

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 5,5 ton

REH10

demo gebruikt

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 4,5 ton

REH10

demo-strop

rechtstandig

breuk bij haak

belasting: 6,4 ton

Zurpack

nieuw

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 6,1 ton

Vincotte

nieuw

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 6,6 ton

Vincotte

nieuw

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 7,4 ton

Duotech10

nieuw

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 6,4 ton

Delta

nieuw

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 7,7 ton
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KwaliteitSverSChillen tuSSen de verSChillende
merKen rondStroppen
Na het uitvoeren van de trekproeven valt op dat enkele rondstroppen minder van kwaliteit lijken te zijn
maar dat de gemiddelde breekkracht van de rondstroppen bij de inkorting boven verwachting is.
Opvallend is dat de 12 jaar oude Mammut strop op de haak brak en niet op de inkorting en dat de
REH10 DEMO-stroppen minder uit de bus kwamen. Over het algemeen wordt een levensduur van
5 jaar aangehouden voor kunststof hijsbanden, hoewel polyester niet verouderingsgevoelig is. Echter door het gebruik zal toch de sterkte van de strop terug lopen, dit is ook één van de redenen dat
gebruiksfactor 7 wordt aangehouden. Het nadeel van een rondstrop is het feit dat men de dragende
garens niet visueel kan controleren/inspecteren omdat de buitenhoes dit verhindert.

gemiddelde reSultaten
Overigens ontloopt het resultaat van de 8 geteste rondstroppen (met Vlinderslag) elkaar niet zo veel,
gemiddeld is de breekkracht 49,7: 8 = 6.2 ton
Hetgeen nogmaals de indruk geeft dat het gebruik van werklastfactor (reductie) 0,8 bij de Vlinderslag
met 1-tons rondstroppen een veilige marge zou kunnen zijn.
Werklastfactor 0,8 vermenigvuldigd met de gebruiksfactor is; 0,8 x 7= 5,6 ton is de minimale breeksterkte voor de 1 tons stropjes verkort met de Vlinderslag. Bij de proeven bleek dit gemiddeld 6.2 ton.
Bij alle breukproeven raken in de sluiting en de haak waaraan de strop is bevestigd de strengen beschadigd en in enkele gevallen smolten zelfs de twee lussen van de Vlinderslag met de buitenhoes aan
elkaar (afbeelding 16). Oorzaak is het gebruik op de trekbank van haken met kleine contactstraal.

breuKbeeld
De plaats waar breuk optreedt in de Vlinderslag is steeds dezelfde en manifesteert zich tussen de twee
lussen bij de kleinste radius (afbeelding 15). Uiteindelijk ontstaat door afknelling en verlenging warmte
waarbij het smeltpunt van de polyester garens bereikt wordt en de strop gefaseerd breekt en waarschuwende ‘pingende’ geluiden maakt.
Bij het ‘stroppen’ en koppelen met een sluiting van kleine diameter is de oorzaak van de breuk gelijk,
namelijk beknelling van de garens tijdens het oprekken ervan, waardoor de heel dunne draadjes (tieren)
waar de strengen uit bestaan gefaseerd smelten en breken. Het breken van de tieren veroorzaakt het
pingende geluid.

Afb.15. Breuk afknelling en verlenging

Afb.16. Lussen aan elkaar gesmolten in haak

Delta rondstrop, breuklast 8 ton

Breuklast 7,4 ton ‘Vincotte’ strop
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voorlopige ConCluSie deelvraag 5
• Gemiddelde breekkracht boven verwachting, echter gebruikte stroppen breken eerder.
• REH 10 presteert minder goed, Mammut lijkt het beter te doen (geen representatieve conclusie).
• Gemiddelde resultaten lijken het rekenen met factor 0,8 te onderschrijven.
• Breuk treedt vooral op door afknelling en verlenging en manifesteert zich tussen de twee lussen bij de
kleinste radius.
• De inkorting verschuift niet onder belasting en belastingverhoging.
• Breuk vindt altijd plaats bij de inkorting dus de inkorting verzwakt de rondstrop.
• Ook in de haak en/of sluiting vind destructieve afknelling plaats.

2.6 Deelvraag 6:
wat is De maXimale breukkraCHt bij 2 & 3-tons
stroPPen met De vlinDerslag t.o.v. 1-tons
stroPPen?

Afb.17

Afb.18

2 tons strop Breekkracht 8,5 Ton

3 tons Breekkracht 10,5 Ton

Ter vergelijking van de 1-tons stropjes heb ik mijn budget opgehoogd en een groene en gele strop
stukgetrokken.
Na het destructief beproeven van de 2 & 3-tons strop blijkt het breukbeeld heel anders te zijn dan van
de1-tons strop. Bij alle 1-tons stroppen breekt de inkorting op dezelfde positie (afbeelding 11, 13 & 15).
Bij de 2 & 3-tonner scheuren aan weerszijden van de inkorting de garens stuk waarna de hoes het ook
begeeft (zie afbeelding 17 & 18 even inzoomen).
Verrassend maar ook verklaarbaar is het feit dat de 2- en 3-tons stroppen zoals gezegd een ander
breukbeeld geven, een ander ‘geluid’ maken en een andere breuklast t.o.v. de gebruiksfactor hebben.
Met andere woorden, een 2-tons strop mag breken bij ongeveer 7x de WLL (2T) ±14 ton. De 3-tons
strop 7x de WLL (3T) ± 21 ton.
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Testresultaten 2- en 3 tons stroppen (Breukkracht)
Vincotte

nieuw 2 tons

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 8,5 ton

=Factor 0,6 x 14 = 8,4 ton

REH30

nieuw 3 tons

vlinderslag

breuk bij inkorting

belasting: 10,5 ton =Factor 0,5 x 21 = 10,5 ton

Testresultaten 3- en 1 tons stroppen (Proeflast)
REH30

nieuw 3 tons

vlinderslag

3x WLL proeflast

belasting: 9,0 ton

Zurrpack

nieuw 1 tons

vlinderslag

3x WLL proeflast

belasting: 3,0 ton

voorlopige ConCluSie deelvraag 6
Het breukbeeld is, door het respectievelijk 2- en 3x grotere aantal strengen in de stroppen, heel anders
dan van de 1-tons strop. Eerder raakt een streng in de ‘knel’ en breekt, vervolgens breken er meerdere
strengen aan beide zijden van de inkortlussen. De strop raakt stapsgewijs zijn weerstand kwijt waarbij
grotere rek optreedt met gevolg dat de hoes ook aan twee kanten breekt. (vanwege de verlenging van
de brekende strengen)
Bij de 1 tons rondstrop vormen de strengen vanwege het geringe aantal gemakkelijker een homogeen
koord waardoor de wrijvingsweerstand bij de afknelling relatief minder is dan bij de rondstroppen van
hogere capaciteit met meer strengen.
Resume: verhoudingsgewijs veroorzaakt de Vlinderslag bij stroppen met een grotere WLL eerder
schade dan bij 1-tons stroppen.
Vervolgens heb ik een 3-tons strop overbelast; tot 3x WLL. En een 1-tons strop tot 3x WLL.
Na een proeflast van 3x de WLL was bij weefselonderzoek wel vervorming maar geen breuk van de
garens te zien.
Afb.19
REH30 3x WLL proeflast
Na proeflast 3x WLL
weefselonderzoek
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Afb.20
1T Zurpack 3x WLL proeflast
Na proeflast 3x WLL
Weefselonderzoek ‘Zurpack’

In de streng (afbeelding 20) zit een opmerkelijke knoop die er bij fabricage
in gezet is. In bijlage 1 van de NEN 1492-2 wordt verboden 2 stroppen met
deze platte knoop te koppelen (zie geel/blauwe afbeelding rechts). Bovenstaande streng is afgehecht met dezelfde platte knoop. Dit heeft geen gevolgen want bij andere merken hecht men vaak af door de eindjes bij elkaar
te plakken met tape, het is een saillant detail en een manier van afhechten
waar de fabrikant voor gekozen heeft.
Afb.21
3 en 2 ton stroppen stuk
getrokken.(bovenste twee)
Onderste twee 3 ton en 1 ton
3x WLL belast
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3 riSiCobeoordeling

Risicoclassificatie volgens Kinney & Wiruth
Een manier om de grootte van risico’s te classificeren en te vergelijken is gebaseerd op een relatieve
ranking-methode, die is ontwikkeld door Kinney & Wiruth. Bij deze methode wordt de grootte van het
risico, de risicoscore

‘R’ berekend als het product van de parameters

(W, B en E) die corresponderen met:
W = waarschijnlijkheid
B = blootstellingfrequentie
E = effect
Hierbij geeft de waarschijnlijkheid aan hoe groot de kans is, gegeven deze handeling en/of situatie, dat
het effect optreedt. De blootstellingfrequentie geeft aan hoe vaak, of de tijdsduur dat, een bepaalde risicovolle taak of onveilige handeling wordt uitgevoerd en/of een gevaarlijke situatie zich voordoet, waaruit
het effect zou kunnen voortkomen.
Het kan zowel risico’s ten gevolge van het uitvoeren van een onveilige handeling met een gevaarlijke
machine betreffen als het gebruik van onveilig gereedschap en/of onveilige werkwijze dan wel werken
in een gevaarlijke situatie. Het effect geeft de grootte van het mogelijke letsel en of schade aan de
gezondheid aan, dat redelijkerwijs zou kunnen optreden. (bron VCA-nieuws)

CasuÏstiek met risiCoanalYse
CaSe1: riSiCoanalySe voor het verplaatSen van een
eleKtromotor.
Risicoanalyse voor het verplaatsen van een gecombineerde eindvertraging/elektromotor (bedrijfslast).
Het verplaatsen vindt plaats in een cementfabriek. De last komt van de 3e etage machinevloer en kan
met een ketting-takel onder het bereik van de kraan gebracht worden. De hijshoogte is echter zeer
gering onder de kop van de kraan.
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In verband met de vele apparatuur op de machinevloer moet de last horizontaal opgenomen worden.
Bij het hijsen met 1 strop of met twee gelijke lengen zal de last instabiel en/of schuin opgehesen worden
met diverse risico’s tot gevolg.
W= 3 ongewoon maar mogelijk
B = 2 Soms, een tiental keren per jaar.
E = 7 Ernstig: letsel.
De waarschijnlijkheid heb ik beoordeeld met een 3 omdat de last geen hijspunten heeft ongelijk van
vorm is en geen aangegeven zwaartepunt heeft.
De blootstellingfrequentie heb ik beoordeeld met een 2 omdat dit soort lasten niet dagelijks doch incidenteel met de hijskraan worden verplaatst.
Het effect heb ik beoordeeld met een 7 als een last onverwacht kantelt of half uit de stroppen valt kan
het ernstige gevolgen hebben.
De risicoscore R is 42 , dat geeft aan dat er een mogelijk risico is en aandacht vereist.

Gebruik Vlinderslag bij ongelijke diameters
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CaSe 2: riSiCoanalySe voor het verplaatSen van een
hoogSpanning SChaKelaar.
Risicoanalyse voor het verplaatsen van een hoogspanning schakelaar in een powerplant. De schakelaar moet compleet in het transportkrat (horizontaal) gehesen worden i.v.m. de hijshoogte. De zwaartepunt aanduiding staat verkeerd op het krat aangegeven. Met gelijke stroppen komt de last gevaarlijk
scheef te hangen en zal niet over een vast hekwerk heen kunnen hangend in de bovenloop-kraan.
W = 6 Zeer wel mogelijk
B = 1 Zelden
E = 5 Materiele schade & (ernstig) letsel (Interpolatie tussen 3 en 7)
De waarschijnlijkheid heb ik beoordeeld met een 6 omdat bij het ophijsen van een scheef hangende
last de kans bestaat op beknelling en wanneer een last scheef hangt en net niet hoog genoeg komt de
‘mens’ de nijging heeft om spierkracht aan te wenden.
De blootstellingfrequentie heb ik beoordeeld met 1 omdat zelden dit soort situaties voorkomen.
Het effect heb ik beoordeeld met 5 vanwege de risicovolle omgeving en overbelasting van lijf en leden
& beknellingsgevaar.
De risicoscore R is 30 ,dat geeft aan dat het een wellicht aandacht vereist is en dat maatregelen tot
veiliger verloop van de klus aandacht verdienen. (gebruik Vlinderslag )

Zoals te zien is op de foto blijkt het zwaartepunt verkeerd aangegeven op het transportkrat. De vakman
kan op zo’n situatie direct anticiperen met de Vlinderslag.
Met de risicoanalyse wil ik aantonen dat in incidentele gevallen de Vlinderslag een verantwoorde methode is om in geschetste voorbeelden veilig de werkzaamheden tot een goed eind te brengen.
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Voorlopige conclusie risico analyse
Alternatieve werkmethoden: Bij case 1 kan je zonder voorzieningen ‘aan de bron’ alleen kiezen tussen
twee mogelijkheden, n.l. of hijsen met een vlinderslag, of de last schuin inhangen met alle risico’s van
dien. In dit soort situaties ziet men ook vaak dat de te lange strop twee keer om de dunne as wordt
geslagen of meerdere keren om de haak wordt gewikkeld. Soms wordt een kriktakel opgehaald en
oneigenlijk gebruikt, hetgeen tot gevolg heeft dat de haak van de takel in de eigen ketting word gestropt
wat de veiligheid zeker niet ten geode komt.
Toepassen arbeidshygiënische strategie: Optie is bij voorbeeld een speciale compacte kleine verstelbare evenaar te maken met een groot assortiment aan hijsbanden van verschillende lengtes of inkortkettingen.
De evenaar dient dan wel gekeurd te worden. Een oplossing die in de praktijk gezien de geringe frequentie van dit soort werkzaamheden niet reëel is.
Alternatieve werkmethoden: case 2 biedt feitelijk ook geen praktisch alternatief. De rondstrop in de
broek door het krat heen gestoken met een krik- takel is geen optie vanwege kwetsbare delen. De Vlinderslag is een veilige oplossing. 								
Toepassen arbeidshygiënische strategie: Optie is ook hier een verstelbare evenaar of hijsbalk met twee
krik- of kettingtakels om de last horizontaal uit te kunnen lijnen. Ad-hoc biedt de inkorting een veilig
alternatief.
Indien geld geen rol speelt, veiligheid absoluut voor alles gaat en de betrokkenen over een zeer groot
assortiment aan hijsgereedschappen beschikken is er uiteraard altijd een alternatief voor de Vlinderslag.De operatie staat en valt dan onder de kop ‘WERKVOORBEREIDING’
NB. Bronaanpak is vaak wat lastig, in de praktijk komt het namelijk zelden of nooit voor dat een montageteam of een technische dienst van een fabriek zo’n groot assortiment aan rondstroppen heeft met
een lengteverschil van bij voorbeeld 10cm. Sommige doorgewinterde monteurs gebruiken een klein
handtakeltje van 250KG of 500KG in zulke situaties.
Uit testen en ervaring blijkt dat de traploos te verstellen vlinderslag om de last horizontaal te kunnen
hijsen een veilige methode is mits vakkundig gebruikt door een ‘competent en deskundig’ persoon. De
gebruiker dient wel ervaring met de werkzaamheden te hebben, scholing genoten te hebben op het
gebied van hijswerk met achterliggende en toepasselijke theoretische kennis. Bij voorkeur TCVT-gecertificeerd hijsbegeleider of vakbekwaam hijskraanmachinist.
Op de volgende pagina staat een beschrijving van het ‘TCVT Certificatieschema Hijsbegeleider W4-08’.
TCVT staat voor stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport.
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Certificatieschema Hijsbegeleider W4-08 (TCVT)
Onderstaand, relevante tekst die deels bewerkt en overgenomen is uit het certificatieschema van TCVT
hijsbegeleider W4-08.
De opleiding die leidt tot het certificaat staat aan de basis van de z.g. vakbekwame professional die
geacht wordt veilig lasten te kunnen verplaatsen al dan niet met behulp van hijskranen.
Werkveldspecifieke kenmerken
Hijsen is een risicovolle beroepsactiviteit. Om het maatschappelijke belang (veiligheid en gezondheid
rondom de arbeid) te waarborgen, is door de bedrijfstak gekozen voor een certificatieregeling voor de
borging van de vakbekwaamheid van de hijsbegeleider.
Risicoanalyse
Veel ongevallen in het verticaal transport worden veroorzaakt door instabiliteit van de last. De last valt,
problemen met het aanhaken, lossen en positioneren van de last of met het ongewenst zwenken van
de last met name bij het opnemen en neerzetten van scheef/schuin hangende lasten.
Dit heeft ertoe geleid dat voor de hijsbegeleider, in nauw overleg met het bedrijfsleven verticaal transport, een vakbekwaamheidprofiel is ontwikkeld. Dit profiel betreft de hijsbegeleider, die zal worden
ingezet bij (alle) hijswerkzaamheden die worden uitgevoerd door hijskranen. De hijsbegeleider heeft de
zelfde competenties als de machinist, echter niet bedieningsbevoegd.
De arbeidsomstandigheden voor de werknemer die regelmatig lasten aanslaat, begeleidt én machinisten assisteert, is als volgt te onderscheiden:
1. mogelijke onveilige situaties, waarin niet kan worden volstaan met een werkinstructie maar waar een
specifieke opleiding naar aanleiding van een taak/risico analyse verplicht is;
2. situaties, waarin kan worden volstaan met een standaard procedure en taak/risico analyse voor werkzaamheden in de bedrijfstak, zoals vastgelegd in de Arbocatalogus (Verticaal transport en Bouw) .
Dit TCVT Certificatieschema is bedoeld voor de werknemer, die verkeert in arbeidsomstandigheden
zoals beschreven onder 1.
Meer in het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan:
- voorbereidende werkzaamheden in relatie tot de te verrichten hijswerkzaamheden;
- afzettingen laten plaatsen;
- keuze van het hijsgereedschap;
- last aanslaan en begeleiden;
- geven van aanwijzingen m.b.t. de hijswerkzaamheden;
- plaatsen en afslaan van de last.
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4. Eindconclusies
Aan de hand van de uitkomsten van de beproeving van de Vlinderslag met 1-tons stropjes kan men
concluderen dat het gebruik van deze inkortmethode met inachtneming van werklastfactor 0,8 een
verantwoorde manier van inkorten is mits men zich ook aan de overige WLL-eisen houdt. Echter, hijsen
is een risicovolle beroepsactiviteit waar veel incidenten en ongelukken mee gebeuren.
Het is aan te raden om de gebruiksfactor niet te baseren op de mediaan breekkracht maar deze factor
te reduceren tot de kleinst gemeten breekkracht.
In de kolom met testresultaten kom je in dat geval uit bij de gebruikte REH10 rondstrop die het al begaf
bij 4,5 ton.
Laat men veiligheid prevaleren dan is factor 0,5 een veilige marge voor de Vlinderslag n.l.
0,5x7=3,5 ton. De SWL komt met reductiefactor 0,5 ruim onder de kleinst gemeten breekkracht tijdens
de trekproeven. In de praktijk resulteert bovenstaande dat een rondstrop van 1ton WLL dan niet zwaarder belast mag worden dan 500 kg. Men dient de WLL dus te reduceren met factor 0,5.

Op basis van de voorlopige conclusies van deelvragen 1, 2 & 3 kan gesteld worden dat het opstellen
van gebruiksregels voor veilige toepassing van de Vlinderslag zinvol en zelfs wenselijk is. De Vlinderslag blijkt in bepaalde situaties een veilige oplossing. Wel vraagt de toepassing om deskundigheid en
ervaring, wat ervoor zou pleiten om hijsbegeleiders daarin adequaat op te leiden.
Op basis van de voorlopige conclusies van deelvragen 4, 5 & 6 is het volgende te stellen met betrekking tot de risico’s van de Vlinderslag: veilig toepassen van de methode vraagt om veel ervaring.
Dat betekent dat het gebruik van de Vlinderslag veilig en betrouwbaar is als:
• de Vlinderslag enkel met 1-tons rondstroppen gedaan wordt
• er kennisoverdracht van leermeester op leerling plaatsvindt
• mensen met vakspecifieke kennis en ervaring de inkorting gebruiken
De Vlinderslag is betrouwbaar voor rondstroppen van 1 ton WLL met inachtneming van reductiefactor
0,5. Bij het verplaatsen van lasten zoals beschreven en gebruikt in de voorbeelden en de cases is de
Vlinderslag een praktische ad-hoc oplossing in uitzonderlijke situaties.
De Vlinderslag is verantwoord voor: specialisten wiens vakspecifieke kennis ingeroepen wordt om
lasten te verplaatsen.
De Vlinderslag niet laten gebruiken door: gebruikers die niet beroepsmatig bezig zijn met ‘hijswerk’.
Deze gebruikersgroep heeft over het algemeen niet de interesse noch de kunde om de inkorting te
gebruiken.
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Gebaseerd op een klein aantal trekproeven (niet representatief) bij stroppen van 2 en 3 ton blijkt de
inkorting niet voldoende betrouwbaar. Verder zal ik als veiligheidskundige i.o. veiligheid voorop laten
staan en het gebruik van de stropinkorting niet voor algemeen gebruik adviseren bij het verticaal transport met hijskranen en als vervanging van bij voorbeeld kettingtakels. Bij het verplaatsen van lasten
waar men gerenommeerde hijsgereedschappen kan gebruiken verdient dat de voorkeur.

Overige conclusies
De ‘bijvangst’ van mijn onderzoek is feitelijk nog interessanter dan de Vlinderslag zelf en ik zal in de
toekomst als instructeur en als veiligheidskundige meer aandacht besteden aan koppelgereedschap
(sluitingen & haken) in combinatie met rondstroppen en platte hijsbanden.
Gedurende het onderzoek ben ik overtuigd dat voor hijsbanden, rondstroppen en het koppelen ervan
een groot aantal verschillende vuistregels, veronderstellingen, gebruiksadviezen en beweringen bestaat. Dit resulteert in onveilig gebruik van hijsgereedschap, de gemiddelde gebruiker realiseert zich dat
vaak niet.
Door onvoldoende duidelijkheid in de Nen-norm, gebruiksaanwijzing en onderricht ontstaan niet zelden
risicovolle situaties tijdens het gebruik. Gelukkig wordt het risico meestal weer gecompenseerd door het
feit dat veel gebruikers voor de ‘zekerheid’ een stropje met een grotere WLL kiezen.
Als ik het gebruik van de Vlinderslag qua risico vergelijk met het stroppen (rijgen) van hijsbanden en
rondstroppen en het koppelen van rondstroppen met (te kleine) sluitingen ben ik van mening dat de
risico’s vergelijkbaar zijn. Zeker bij een ‘schokbelasting’ welke normaal gezien ongeveer een factor 3
van de statische belasting kan bedragen.
Als we de norm Nen1492-1&2 en aanwijzingen uit het AI-17 laten leiden zou bij het koppelen van
polyester hijsgereedschap met sluitingen van gelijke tot 2x WLL (kleine contactstraal) een duidelijke
reductiefactor gebruikt moeten worden net als bij de Vlinderslag. Hiervan bestaat bij gebruikers en zelfs
bij specialisten te weinig kennis.
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5. aanbevelingen
Op basis van mijn eindconclusies beveel ik aan om te komen tot eenduidige en door de beroepspraktijk
gedragen richtlijnen voor het veilig toepassen van de Vlinderslag.
Mijn voorstel voor deze richtlijnen zijn als volgt:
- Vlinderslag alleen te gebruiken door opgeleide deskundige personen.
- Vlinderslag alleen gebruiken met inachtneming van reductiefactor 0,5x WLL van de rondstrop.
- Gebruik vlinderslag in situaties waarbij bronaanpak niet mogelijk is.
- Neem het bestaan van de Vlinderslag op in onderwijs
- Onderwijs, praktijkinstructie en het ontwikkelen van een taakgerichte LMRA voor het werken met
rondstroppen.
Verder beveel ik aan de richtlijnen verder te toetsen, te optimaliseren en draagvlak hiervoor te vinden in
de beroepspraktijk.
De Deming cirkel leert dat het belangrijk is om met alle partijen kennis te delen en open te staan voor
elkaars mening, ervaring en voorstellen. Ontwikkelingen op het gebied van hijsgereedschap en hijstechnieken zijn vrij conservatief in vergelijking tot bij voorbeeld de informatietechniek. Daarom is het nuttig
en interessant om open te staan voor bijvoorbeeld het gebruik van Jokerhaken, speciale Sluitingen voor
platte hijsbanden en Wide-body sluitingen alsmede de Vlinderslag.

De kwaliteitscirkel van Deming is een creatief hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement en probleemoplossing ontwikkeld door William Edwards Deming. De cirkel beschrijft vier activiteiten die op alle verbeteringen in organisaties van toepassing zijn. De vier activiteiten zorgen voor een betere kwaliteit en
veiligheid. Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering continu onder de aandacht is.
De vier activiteiten in de kwaliteitscirkel van Deming zijn: Plannen, Doen, Controleren & Actualiseren
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Plannen
- Voor fabrikanten: Voor fabrikanten van Rondstroppen. Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp
een plan voor het veilig gebruik van het product.
Draag zorg voor een duidelijke handleiding. Hou rekening met hoe het hijsgereedschap wordt gebruikt
en betrek de gebruikers erbij. Probeer van onveilige situaties te leren. Geef de gebruiker geen valse
veiligheids informatie zoals ‘SF 1:7’
- Voor gebruikers: Zorg dat de gebruikshandleiding beschikbaar is.
Sta open voor onbekende gebruikersvarianten en over de risico’s, lees de handleiding!
Doen
- Voor fabrikanten: Stel vast dat de gebruiker de handleiding heeft ontvangen.
Sta open voor incidentmeldingen.
- Voor gebruikers: controleer de handleiding van de fabrikant en controleer de stroppen en laat ze
minimaal jaarlijks inspecteren. Vervang afgekeurde stroppen voor gekeurde en hoogwaardige stroppen en archiveer hoe beschadiging is ontstaan.
Contoleren
- Voor fabrikanten: Check bij de gebruikers de tevredenheid over het materiaal en of er vanaf
de werkvloer nog behoeften zijn.
- Voor gebruikers: Stel een taak risicoanalyse op voor het gebruik van rondstroppen.
Bij onbekende/nieuwe gebruikssituaties (Vlinderslag) in overleg treden met de fabrikant.
Actualiseren
- Voor fabrikanten: draag zorg voor verbeteringen. Luister naar gebruikers en zoek oplossingen voor de
problemen die zij ondervinden met het gebruik van rondstroppen.
Bijvoorbeeld: Door de Vlinderslag serieus te nemen, te testen in eigen huis en een werklastfactor vast
te stellen.
- Voor gebruikers: evalueer met andere gebruikers de toepassing van de Vlinderslag.
Documenteer de gemaakte taak risicoanalyse. Train de gebruikers zodat ze op de hoogte blijven van
de technologie. Communiceer de bevindingen naar de fabrikant. Communiceer problemen en kennis
met collegae.
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Overige technische aanbevelingen:
- Voor het koppelen van (rond)stroppen een minimale pen/body diameter vaststellen (beproeven) en
onderwerp maken bij opleidingen. (zie bijlage 5, 6, 7 & 10)
- Het stroppen van platte hijsbanden met ‘zachte lussen’ afraden bij opleidingen,
volg norm 1492-1& AI17.
- Platte hijsbanden alleen rijgen met C-beugels of rijgbeugel (zie bijlage 4),
bij het rijgen van rondstroppen is in bepaalde situaties het gebruik van een sluiting aan te bevelen.
- Het vermelden van de ‘veiligheidsfactor’ op hijsbanden afschaffen. Voorkom schijnveiligheid die gewekt wordt door de vermelding 7:1 SF (bijlage 5). Op kettingwerk en staalstroppen staat immers ook
niet vermeldt wat de gebruiksfactor is (ketting 4, staalstrop 5, hijskabel 6).
- Gebruik van wide-body sluitingen aanbevelen (bijlage 5).
- Gebruik van Jokerhaken promoten voor het veilig en makkelijk koppelen van rondstroppen (bijlage 8).
In het zwaardere segment van hijswerkzaamheden boven de 30 tot 40 ton in de wind industrie en
petrochemie is het gebruik van wide-body sluitingen gemeengoed. Bedenk dat 1000 kg net zo dodelijk
kan zijn als 100 ton!!
- De NEN 1492-1&2 lijkt leidend door Veiligheidskundigen maar is soms niet praktijkgericht genoeg
en voldoende veilig. Daar komt bij dat de norm een richtlijn is en geen verplichting.
Gebruikshandleiding zou maatgevend moeten zijn met geboden en verboden.
Aandachtpunten: bescherming hijsbanden bij scherpe hoeken en extreme krachten bij aanslaan van
stroppen om rechthoekige lasten (bijlage 2 & 3).

Nawoord
Verticaal transport is een beroep dat valt onder de ambachten (gezel & meester) waarbij de ervaring
zeker zo zwaar telt als de theoretische opleiding. Het laatste decennia wordt echter veel bepaald door
‘kostprijs’ en heeft het management de overtuiging dat een rigger, hijsbegeleider of kraanmachinist in
korte tijd tot ‘vakman’ kan worden opgeleid en ingezet. Dat is mijn inziens een utopie. Lifting supervisors en hijs-specialisten worden (nog) ingehuurd op basis van hun opleiding, CV en heel belangrijk de
praktische ervaring.
Op veiligheidskundig gebied valt met betrekking tot verticaal transport nog veel te winnen als het gaat
om specifieke kennis van deze discipline.
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6. Informatiebronnen
6.1 Literatuur
Lifting know how Mennes
Spanset, Mouthaan & Interhijs catalogus nr. 1
Veiligheidshandboek Stichting Educatie Transportbranche
Arbeidsomstandighedenwet en besluit
Hijs en hefmiddelen Arbo Informatie 17
Risico-Inventarisatie en Evaluatie Arbo Informatie 61
Machineveiligheid Arbo Informatie 58
Collegae van IBNL lifting activities en SOMA-college
Collega MVK bij Uniper als deskundige.

6.2 Websites
EN 1492-1 & 1492-2
TCVT: Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
IBNL lifting activities
Mennens, Torsit, Swarts. (EKH-bedrijven)
Power.greenpin.com (van Beest)
Hijsgereedschappen.nl
Rendement.nl
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1. 	Inleiding
1.1 	Aanleiding
	Als mede-eigenaar van IBNL lifting activities, tevens gastdocent bij de SOMA heb ik dit
onderwerp gekozen omdat naar mijn perceptie er veel verschil bestaat tussen de norm
EN1492-2, gebruiksaanwijzingen en het gebruik van hijsbanden in de praktijk.
	Aanleiding is het (incidenteel) gebruik van de stropinkortingen.
Vanuit veiligheidskundig oogpunt vind ik het belangrijk dat onderzocht wordt of bepaalde
praktische toepassingen al dan niet veilig zijn. Bij diverse disciplines van hijswerkzaamheden worden veel rondstroppen gebruikt. De stroppen worden enkel, dubbel, of gestropt
gebruikt met bijbehorende werklastfactoren.
In specifieke gevallen b.v. de 2-sprong bij asymmetrische lasten of lasten met een ongelijke vorm blijkt een strop ‘enkel’ aangeslagen te lang te zijn en ‘dubbel’ te kort en voor een
krik-takel is geen plaats. In dat geval kan de stropinkorting worden toegepast om scheef
hangen en mogelijke instabiliteit van de last te voorkomen en de hijshoogte aan te passen.
Het probleem is dat de inkortmethode veiligheidskundige vragen oproept omdat er geen
werklastfactor voor bestaat en de inkorting geen officiële status heeft. Ik heb nog nooit
kunnen constateren dat de inkorting beschadiging aan de rondstrop veroorzaakt heeft of
een near-miss tot gevolg had.
Er zou kans bestaan op ongewenste overbelasting, beschadiging of breuk van de hijsband volgens deskundigen en ondeskundigen.
Veel personen zien de inkorting zien als een ‘knoop’ en spreken de gebruiker daarop aan.
De deskundigheid van de gebruiker wordt in diskrediet gebracht vanwege het grijze gebruiksgebied van de stropinkorting.
Als beroepsbeoefenaar en opleider wil ik middels dit onderzoek duidelijkheid scheppen en
inzicht verstrekken.

1.2.a.

Probleemstelling

	Wat is het risico van het gebruik van een stropinkorting, beschadigd de strop ervan, vindt
er afknelling plaats en hoe staat het risico in verhouding tot b.v. doorlussen en het aanslaan van een rondstrop met een H of D-sluiting van gelijke WLL?

1.2.b. Deelvragen
	Men kan zich de volgende vragen stellen:
Wat zijn de specifieke aandachtpunten bij het gebruik van rond(stroppen)?
Onder welke wet/regelgeving, normen en regels vallen rond(stroppen)?
Op welke wijze wordt er momenteel met rondstroppen gewerkt.
Bestaan er specifieke verboden?
Kan de stropinkorting veilig gebruikt worden en welke werklastfactor zou toegepast kunnen worden?
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1.3.

Doelstelling

	Mijn doel is het onderzoeken en inzichtelijk maken van de eventuele risico’s die het
gebruik van de stropinkorting met zich meebrengt. Als referentie wil ik de weefsel belasting vergelijken met het koppelen van een strop met een sluiting van gelijke WLL of het
doorlussen (stroppen) over een kleine radius.

1.4.	Afbakening
	Ik wil het onderzoek beperken tot het lichte segment rondstroppen van 1 tot 3 ton WLL
die veelvuldig gebruikt worden in combinatie met ketting- en krik-takels in een industriële
omgeving en bij het plaatsen van staalconstructies b.v. m.b.v. hijskranen. De platte hijsbanden en rondstroppen van 4 ton WLL en zwaarder laat ik buiten beschouwing.

2.

Probleemeigenaar

	De probleemeigenaar is Coöperatie IBNL als uitvoerend bedrijf en IBNL lifting activities
als opleidingsinstantie. In de breedste zin zijn genoemde partijen gebaat bij een duidelijke
eindconclusie om het beleid m.b.t. het gebruik van de inkorting te kunnen bepalen.

2.1.

Commitment

	Volledige steun heb ik van IBNL waar ik deel van uit maak en als betrokken opdrachtgever SOMA-bedrijfsopleidingen. Tevens kan ik op ondersteuning van mijn collega rekenen
(IBNL) die gedetacheerd is bij Uniper op de Maasvlakte.

3.	Onderzoeksopzet:
1- Literatuur wet en regelgeving
2- Referentie onderzoek
3- Sociaal onderzoek
4- Praktijkonderzoek
5- Risicobeoordeling
6- Alternatieven en bronaanpak

3.1.	Wet en regelgeving, normen &
richtlijnen.
	Norm EN 1492-2 rondstroppen en gebruiksaanwijzingen & verboden.
Machinerichtlijn 2006/42/EG hijsgereedschappen
Raadplegen van de AI-17 Hijs- en hefmiddelen en diverse opleiding boeken en bestanden
Raadplegen Arbo catalogus verticaal transport.
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3.2.	Referentie onderzoek
	Onderzoek naar alle mogelijke gebruiksaanwijzingen van rondstroppen en de mondiaal
gehanteerde werklastfactoren.
Afkeurnormen bij (visuele) inspectie.
Invloed van het koppelen van kettingwerk op de gebruiksfactor (safety-factor) van de
rondstrop.
Kwaliteitsverschillen tussen rondstroppen.

3.3.	Sociaal
	Interviews met gebruikers, opleiders en leveranciers van rondstroppen.
Middels een enquête onder vakmensen inventariseren hoe vaak het gebruik van de stropverkorting voorkomt.
Is er mogelijkheid arbeidshygiënische strategie, bronaanpak toe te passen

3.4.

Praktijkonderzoek

	Diverse trekproeven uitvoeren op een trekbank van een EKH-erkend keuringsbedrijf.
Proefopstelling van de verkorting tot 3x de WLL gevolgd door weefselonderzoek.
Breek-proef uitvoeren in combinatie, te weten: 2-tons sluiting 1tons strop met verkorting
en gestropt aangeslagen om zodoende de zwakste schakel te detecteren.
Breek-proef op trekbank (vastleggen op foto/film)
Weefselonderzoek.

3.5.	Risicobeoordeling
	Risicobeoordeling Fine & Kinney voor de stropverkorting en het werken met rondstroppen
in de (praktijk) gebruiksfase.

3.6.	Afwegingen
	Alternatieve werkmethoden
Toepassen arbeidshygiënische strategie.

4.

Conclusies

	Waarschijnlijk verrassend, spraakmakend en verhelderend
zeker in het kader van VEILIGHEID.

5.	Aanbevelingen
	Onderwijs, praktijkinstructie en het ontwikkelen van een taakgerichte LMRA werken met
rondstroppen.
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6. 	Informatiebronnen
	Literatuur en websites
	Praktijkgids arbeidsveiligheid
Veiligheidskundige Wettenbundel Reed Business Opleidingen
Veiligheidshandboek Stichting Educatie Transportbranche
Arbeidsomstandighedenwet en besluit
Hijs en hefmiddelen Arbo Informatie 17
Risico-Inventarisatie en Evaluatie Arbo Informatie 61
Machineveiligheid Arbo Informatie 58
Collegae van IBNL-hijsopleidingen en SOMA-college
Collega MVK bij Uniper als deskundige.

Websites
	- EN 1492-2:2000+A1:2008
- TCVT: Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport
- IBNL Lifting Activities
- Up-right lifting activities
- Mennens, Torsit, Swarts. (EKH-bedrijven)
- Hijsgereedschappen.nl
- YouTube
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bijlage 2
Norm EN 1492-2 rondstroppen; juiste keuze en gebruik van ronde hijsbanden
Bij het selecteren en specificeren van ronde hijsbanden, behoort rekening te worden gehouden met de
vereiste werklast, met de wijze van aanslaan en de aard van de te hijsen last. De grootte, vorm en de
massa van de last, samen met de beoogde wijze van aanslaan, werkomgeving en aard van de last, zijn
alle van invloed op de juiste keuze.
De gekozen hijsband behoort zowel sterk genoeg alsook van de juiste lengte voor de wijze van aanslaan te zijn. Als meer dan één hijsband wordt gebuikt voor het hijsen van de last, behoren deze
hijsbanden identiek te zijn. Het materiaal waarvan de ronde hijsband is gemaakt behoort niet nadelig te
worden beïnvloed door de omgeving en de last. Gelet moet worden op toegevoegde aanslagmiddelen
en hijsmiddelen die compatibel met de hijsband(en) moet(en) zijn, bijvoorbeeld sluitingen.
Ronde hijsbanden mogen niet worden overbelast: de juiste aanslagfactor behoort te worden toegepast.
Op het etiket mogen voor een aantal aanslagwijzen de werklasten worden gegeven.
Er zijn dus meerdere aanslagwijzen mogelijk.
Bij het gebruik van hijsbanden met meer parten behoort de maximale buitenhoek niet te worden overschreden. Goede aanslagwijzen behoren te worden gebruikt: vóór het hijsen behoren de aanslag-, hijsen vierwerkzaamheden te worden gepland.
Ronde hijsbanden behoren op de juiste plaats en manier op een veilige wijze aan de last te
worden bevestigd. Hijsbanden moeten zo aan de last worden bevestigd dat deze hun platte vorm
kunnen aannemen en de belasting gelijkmatig is verdeeld over de breedte. Ze mogen nooit worden geknoopt of gedraaid.
• opmerking: bovenstaande tekst geeft feitelijk aan dat het ‘stroppen’ en koppelen met een haak of
sluiting met een kleine diameter niet juist is.

X

X

goed?

Hijsbanden behoren te worden beschermd tegen scherpe randen, wrijving en slijtage, afkomstig van zowel de last als van het hijswerktuig. Indien beschermingen tegen beschadigingen door scherpe randen
en/of slijtage zijn geleverd als deel van de hijsband, zouden deze juist moeten worden gepositioneerd.
Het kan nodig zijn dit aan te vullen met extra bescherming.
De last behoort zo te worden bevestigd met de hijsband(en), dat deze tijdens het hijsen niet uit de
hijsband kan kantelen of vallen. Hijsbanden behoren zo te worden aangebracht dat het hijspunt recht
boven het zwaartepunt ligt en de last in evenwicht en stabiel is. Als het zwaartepunt niet onder het hijspunt ligt is beweging van de hijsband over het hijspunt mogelijk.
Bovenstaande tekst heeft misschien wel aan de wieg van de Vlinderslag gestaan;-)

43

44

De Vlinderslag Inkorting

bijlage 3
Bij gebruik als mandje behoort de last te zijn samengebonden, omdat er geen samenbindende kracht is
zoals bij gestropt gebruik en de hijsband over het hijspunt kan glijden. Voor hijsbanden die in paren
worden gebruikt, wordt het gebruik van een spreidbalk aanbevolen zodat de parten van het samenstel zo verticaal mogelijk hangen en om te waarborgen dat de last gelijk wordt verdeeld tussen de
parten.
Opmerking: ‘aanbevolen’ zou vervangen moeten worden door ‘verplicht’ wat de spreidbalk betreft.
Zie gebruikshandleidingen van fabrikanten!
Als een hijsband gestropt wordt gebruikt, behoort deze zo te worden aangebracht dat de natuurlijke
hoek (120°) kan worden aangenomen en wordt voorkomen dat er warmte wordt veroorzaakt door
wrijving. Een hijsband behoort nooit met dwang in een bepaalde stand te worden gebracht, noch moet
worden geprobeerd de strop te versterken.

Links hijsband gestropt op 120 graden 100% capaciteit! In het tabelletje rechts staat hoe de werklastfactor gereduceerd dient te worden bij een strakkere stropping, schept duidelijkheid en veiligheid, echter
in Nederland en op de labels van banden/stroppen kent men alleen werklastfactor 0,8 bij willekeurig wat
voor strop.
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bijlage 4

Platte hijsband gestropt

Fout gebruik: hijsbanden in paren onder een hoek

Volgens NEN 1492-1: vlakke geweven hijsbanden behoren op de juiste plaats en manier op een veilige
wijze aan de last te worden bevestigd. Hijsbanden moeten zo aan de last worden bevestigd dat de
belasting gelijkmatig is verdeeld over de breedte van de hijsband of rondstrop.
Opmerking: Platte hijsbanden mogen nooit in paren (gebroekt) onder een hoek worden gebruikt omdat
de hijsband dan niet over de gehele breedte evenredig wordt belast. Zoals papier dat makkelijk scheurt
over een tafelrand.
Platte hijsband gestropt is niet in overeenstemming met de tekst uit de norm, maar wel geaccepteerd
als veilige aanslagmethode Op het label staat een werklastfactor 0,8 (f M) voor het rijgen vermeldt.

Rijgbeugels

Sluiting in combinatie met rondstrop

Citaat AI-17 blz. 63: platte banden waarvan de lussen niet inwendig zijn verstevigd of niet zijn voorzien
van speciale rijgbeugels of-haken, mogen niet worden gestropt.
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bijlage 5
Een 10-tons rondstrop rechtstandig gekoppeld
in een 17-tons sluiting Ø 38mm veroorzaakte
bij een geringe dynamische overbelasting een
enorme schade aan de hijsband. In de sluiting
zijn 10 strengen van de 120 stuks door afknelling gebroken.
Volgens de ‘Green-Pin’ tabel (bijlage 7) moet bij
koppeling van een 10-tons rondstrop een sluiting met een diameter van minstens Ø 32mm
gebruikt worden, hetgeen minder is dan 2x de
Afknelling door te ‘kleine’ sluiting

stropdikte ofwel het is een scherpe ronding/kant
en de SWL moet gereduceerd worden, maar

hoeveel dat weet vrijwel niemand! In theorie stelt men dat bij het koppelen van een 3-tons strop met
een 3-tons sluiting de gebruiksfactor van de zwakste schakel zou gelden. De factor zal dan verminderd
worden van 7 naar 4-5 welke geldt voor kettingwerk waaronder de sluiting valt. Dit veroorzaakt schijnveiligheid. Überhaupt het gebruik van en de vermelding op het label van een hijsband ‘veiligheidsfactor’
of ‘S.F. 7:1’ zou afgeschat moeten worden, het staat immers ook niet op kettingwerk vermeldt! Er zijn te
veel (on)deskundige gebruikers die deze informatie verkeerd interpreteren.
Gunnebo levert Jokerhaken welke een diameter hebben van 3x de stropdikte (3 x 19 mm = 57mm).
Zou een wide-body sluiting gebruikt zijn van 18 Ton WLL dan was de contactstraal 38,1 en de diameter
63,5mm.
De meest ideale contactstraal is te vinden bij de wide-body shackle. Zie tabel hieronder.
Rondstroppen vanaf 1Ton WLL koppelen met wide-body sluiting. Industrie en opleidingen hierbij betrekken.
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bijlage 6
Onderzoek naar gebruiksaanwijzingen van rondstroppen en de mondiaal gehanteerde reductiefactoren
bij het koppelen. Invloed van het koppelen van een staalstrop met behulp van een sluiting.

De afbeelding boven toont duidelijk aan wat de invloed van de ‘bend-radius’ of contactstraal is op de
reductiefactor bij het aanslaan van een strop of grommer met behulp van een sluiting of haak. De contactstraal moet groot genoeg zijn.
Deze stelling zou ook voor de polyester rondstrop moeten gelden! Diameter = 6xd
Mijn bevinding is dat bij de Jokerhaken rekening is gehouden met bovenstaande tabel echter alleen
voor het aanslaan van de last met de haak en niet voor het verlengen/koppelen van nog een rondstrop
met dezelfde WLL.
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bijlage 7
Er is altijd een scherpe kant als de kantradius ‘r’ kleiner is dan
de materiaaldikte ‘D’ van het aanslagmiddel.

uit een publiCatie van van beeSt
Green Pin ®, Shackles with Round slings: round slings made out of textile fibres are frequently used
incombination with shackles with the same WLL in everyday lifting applications.
But in many cases the bend radius (contactstraal) of the shackle is a sharp edge for the sling as defined
by the rule of thumb bend-radius of the bearing surface of a sling has to be greater than the thickness of
the sling). As there are no standards or regulations for assessing these situations.
Van Beest has tested the breaking strength of certain combinations of round slings and shackles
together with SpanSet GmbH & Co. KG and the DGUV (German Social Accident Insurance - Metal and
Surface Treatment Technical Committ).

Tot en met 6 ton WLL zijn de stroppen proef belast in combinatie met de sluiting tot 5x de WLL.
Vanaf 8 ton WLL is de proeflast 4x de WLL geweest. Dit komt omdat bij sluitingen (kettingwerk) gebruiksfactor 5 & 4 wordt toegepast. Bij koppeling met een rondstrop werkt men met de zwakste schakel,
in dit geval dus de sluiting. Dit compenseert in theorie de geringe contactstraal, die minder is dan 2x de
dikte van de rondstrop.
Bovenstaande tabel geldt alleen voor de combinatie Spanset/van Beest sluitingen.
Spanset en van Beest zijn leveranciers met naam en faam, zij durven conclusies te trekken maar
helaas wordt aan de bevindingen niet voldoende ruchtbaarheid gegeven.
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bijlage 8
Jokerhaak
De Jokerhaak is volgens de NEN-EN 818 norm geproduceerd.
De haak is aangepast aan de maatvoering en werklast van de hijsbanden.
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Bijlage 9
Uitdraai van de trekbank, de horizontale lijn geeft de krachttoename aan in kilonewton
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bijlage 10
Onderstaande berekening is voor een eindloze staalkabelstrop (grommer) maar de theorie geldt
evengoed voor kunststof rondstroppen.
De formule wordt gebruikt door een heavy lift consultant welke in opdracht van verzekeringsbedrijven
de hijsplannen beoordeelt welke gerealiseerd zijn voor het laden en lossen van kostbare delen in havens wereldwijd.(zie Bijlage 6)
De berekening laat zien dat bij een grommer de WLL 100% gebruikt mag worden wanneer de ronding
van het aanslagpunt (haak of sluiting) groter dan 4x de diameter van de grommer is. Dit geldt ook voor
een kunststof rondstrop en manifesteert zich in de ontwikkeling van de Jokerhaak en de Wide-body
sluiting.
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