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T.J. NOORDRAVEN 

Het Touwwerk
1. 

 
Oorspronkelijk werd touwwerk uitsluitend gemaakt van plantaardige vezels als 
hennep en manilla. Tegenwoordig word ook veel staaldraad en ijzerdraad gebruikt. 
 
Henneptouwwerk word gemaakt van de vezels der hennepplant, welke veel wordt 
verbouwd in Rusland, Hongarije, Italië en de Verenigde Staten. Ongeteerd (z.g. 
“wit”) henneptouwwerk wordt an boord van stoomschepen, behalve voor lood- en 
loglijnen, betrekkelijk weinig gebruikt, hoewel het sterker is dan manilla. Het 
grootste nadeel van ongeteerde hennep is, dat het spoedig vergaat, wanneer het is 
blootgesteld aan wind en weer. Daarom wordt het henneptouwwerk, dat niet 
bestemd is om over schijven te loopen, bijna altijd geteerd. Teer beveiligt het 
touwwerk tegen verstikking door vocht, maar vermindert de sterkte en de 
buigzaamheid. Geteerd henneptouwwerk wordt o.m. gebruikt voor lijken van 
tenten en zeilen, voor weeflijnen en opgooilijnen en op zeer kleine vaartuigen nog 
wel voor staand tuig. 
 
Manillatouwwerk wordt gemaakt van de vezels van de z.g. “wilde banana”, die in 
hoofdzaak voorkomt op de Filippijnen. Het wordt o.m. gebruikt voor loopend 
touwwerk, sloepslopers, stroppen en verhaaltrossen. Manilla is iets minder sterk 
dan ongeteerde hennep; het is echter lichter, buigzamer en gladder en beter bestand 
tegen vocht. Voor verhaaltrossen is nog een voordeel, dat het op het water drijft, 
zoolang het droog is. Alleen voor zeer speciale doeleinden (bij de visscherij) wordt 
manillatouwwerk geteerd; de gladde vezels houden trouwens de teer slecht vast. 
 
Zoowel manilla- en henneptouwwerk komen in den handel voor in zeer 
verschillende kwaliteiten. De beste soorten van beide zijn zacht en glad met lange, 
weinig uitstekende vezels. De uitgedraaide kardeelen moeten uit gladde garens 
bestaan, zonder korte vezels of opvulsel. De breeksterkte van een goede kabelgaren 
bedraagd 35 tot 50 kg. 
 
Sisaltouwwerk is mooi, wit touwwerk, maar veel minder sterk dan hennep of manilla 
en ook minder goed bestand tegen vocht. De sisal wordt gemaakt uit de bladeren 
van bepaalde agavesoorten. De breeksterkte is niet meer dan twee derde van die 
van manilla. Het sisaltouw rekt veel, waarbij de vezels en garens spoedig 
stukspringen. Wegens den lageren prijs wordt het sisaltouwwerk, geteerd, vaak 
gebruikt ter vervanging van geteerd hennep, zoo b.v. voor hieuwlijnen, 
schiemansgaren, huizing, enz. 
 
Cocostouw wordt gemaakt van de vezels van den kokosnootbast. Het is zeer licht en 
neemt niet spoedig water op. De sterkte is slechts ongeveer ¼ van die van manilla, 
daarentegen is de rek zeer groot. Cocostouw wordt gebruikt voor drijfgordels rond 
booten en voor landvasten, soms zelf voor sleeptrossen. De garens zijn bij dit soort 
touwwerk meestal dubbel; d.w.z. twee draden zijn tot één garen in elkander 
gedraaid. De cocosvezels zijn kort en grof. Het is aan te bevelen een nieuwe 
cocostros eerst goed nat te maken, alvorens hem in gebruik te nemen, daar nieuw 
cocostouw, in drogen toestand, al zeer weinig sterkte heeft. 
 

                                                 
1
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Voor bijzondere doeleinden wordt ook wel touwwerk van vlas of van katoen 
gemaakt. Zoo zijn b.v. sommige soorten zeilgaren van vlas, patentloglijnen van vlas 
of van katoen en de lijnen voor het lijnwerptoestel van katoen. 
 
Het touwwerk wordt bijna uitsluitend machinaal gemaakt. De manillavezels worden 
eerst besprenkeld met een emulsie van zuivere minerale olie en daarna op de z.g. 
spreid- en hekelbanken geplaatst. Hierop worden ze als lange banden 
voorgeschoven en door middel van scherpe pennen van stof en stelen gezuiverd. 
Na over de verschillende hekelbanken te zijn gehaald, worden deze banden 
opgeschoten in cilindervormige vaten en naar de garenspinnerij gebracht. 
 
In de garenspinnerij worden de banden ineengesponnen (gedraaid) tot draden 
(voor zeilgaren en bindtouw) of tot dikkere draden of garens. Afhankelijk van de 
soort van het touwwerk zijn deze garens dikker of dunner, d.w.z. uit meer of 
minder vezels samengesteld. De dikkere garens (gewone lengte ±150m) noemt man 
kabelgarens; deze zijn bijna altijd rechts (‘met zon’) gesponnen. Voor enkele 
soorten touwwerk worden de garens geglansd, d.i. met behulp van een machine 
afgerold, snel door een vlam getrokken en weer opgerold. Door deze bewerking 
verbranden de uitstekende vezels en worden de garens gladder. 
 
Een aantal kabelgarens, in een bundel te zamen genomen en tegen zon 
ineengedraaid, noemt men een streng of kardeel. Alvorens machinaal tot strengen 
te worden ineengedraaid, gaan de kabelgarens door afzonderlijke gaten in een schijf 
om ze gelijk gespannen te houden, waardoor het touwwerk sterker en beter 
bestand tegen rekken wordt. 
 
Door het met zon ineendraaien van eenige strengen ontstaan verder de 
verschillende soorten touwwerk. Het ineendraaien (‘twijnen’ of ‘luiken’) der 
strengen tot trossen geschiedt met de touwmachine of in de lijnbaan. 
 
Wanneer drie of vier gelijke strengen met zon ineengedraaid worden, ontstaat het 
drie- of vierstrengswantslag (fig. 1 en 2) . Het laatste wordt ook wel kardeelslag 
genoemd; het bevat gewoonlijk in het midden en lichte streng, het hart, welke dient 
om de ruimte in het midden op te vullen. 
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Het kardeelslag wordt aan boord betrekkelijk weinig gebruikt; het is niet sterker 
dan driestrengestouwwerk, maar het rekt minder en het is beter bestand tegen 
inwateren. Daarentegen is het stugger. 
 

 
 
Kabelslagtouwwerk (fig. 3) verkrijgt men door drie wantslagtrossen tegen zon in te 
slaan. Sleeptrossen zijn meestal kabelslag, soms ook de verhaaltrossen. 
 
Het ineendraaien der kabelgarens tot strengen en der strengen tot trossen, 
achtereenvolgens in tegengestelde richting, heeft ten doel het touwwerk de noodige 
vastheid te geven, de vezels, garens en strengen gesloten te houden en daardoor het 
touwwerk bestand te maken tegen vocht. Het heeft echter het nadeel, dat het 
touwwerk erdoor verzwakt en wel te meer, naarmate het stijver (krapper) geslagen 
wordt. Gewoonlijk wordt touwwerk ‘op en derde geslagen’, d.w.z. twee derde van 
de oorspronkelijke lengte der garens blijft behouden, zoodat een derde door het 
indraaien verloren gaat. Door het ineendraaien wordt de rekbaarheid uiteraard 
groter. Het opvolgend ineendraaien geschiedt telkens in tegengestelde richting om 
de neiging tot uitdraaien tegen te gaan. 
 
De uitdrukkingen ‘met zon’ en ‘tegen zon’ ten opzichte van het slaan van 
touwwerk gebezigd, zouden aanleiding kunnen geven tot misverstand. Aan boord 
verstaat men onder ‘met zon werken of opschieten’: von links naar rechts of met 
de wijzers van een uurwerk en naar zich toe werken. Beziet men een wantslagtros, 
dan zou men du tot de conclusie moeten komen, dat deze ‘tegen zon’ is 
ineengedraaid. Inderdaad is echter de uitdrukking ‘met zon geslagen’ hier afkomstig 
van de wijze, waarop het touwwerk in de lijnbaan werd vervaardigd. Voor den 
touwslager moest n.l. het wiel, waaraan de kardeelen werden bevestigd, ‘met zon’ 
ronddraaien bij het slaan van wantslagtouwwerk. In dien zin is dus ook een 
kabelgaren ‘met zon’ ineengedraaid en zijn kardeelen en kabelslagtrossen ‘tegen 
zon’ geslagen.   
 
Het dikkere hennep- en manilla touwwerk wordt genoemd naar het aantal garens, 
waaruit het is vervaardigd, of naar de dikte. Onder ‘dikte’ wordt verstaan de omtrek 
in Eng. duimen of in cm. De prijs wordt berekend volgens het gewicht. Men 
onderscheidt verder garens, lijnen en trossen. Onder de garens rekent men het dunste 
touwwerk, als: 
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Zeilgaren bestaat uit 2 of 3 draden en is gemaakt van hennep of vlas. Het 
hennepgaren (Hollandsch zeilgaren) is gladder en stugger dan het vlasgaren 
(Engelsch zeilgaren). Zeilgaren wordt gebruikt voor het naaien van tenten, zeilen, 
enz. Het zwaarste soort (3-draads) zeilgaren noemt men wel lijkgaren; het wordt 
gebruikt voor het aannaaien van lijken aan zeilen en tenten. Dit garen wordt vòòr 
het gebruikt gehaald door met olie verdunde teer. Het zeilgaren komt in de handel 
voor in pakken; elk pak bevattende 10 strengen. Men kan de strengen in de bocht 
doorsnijden en de draden er uithalen als men ze noodig heeft of men kan de 
geheele streng afwinden en opkluwen. 
 
Takelgaren wordt gemaakt van 3 of 4 hennep- of vlasdraden en is bestemd voor het 
takelen van touwwerk. Het takelgaren wordt op dezelfde wijze verpakt als 
zeilgaren. 
 
Schiemansgaren is gemaakt van 2 of 3 kabelgarens, tegen zon geslagen en geteerd. 
Het wordt gebruikt voor bekleeding en voor tijdelijk werk in het tuig. 
Schiemansgaren is ruw, los geslagen en betrekkelijk goedkoop; het teergehalte 
bedraagd ±15% van het gewicht. Lording is ongeteerd schiemansgaren. Men heeft 
ook z.g. machinegaren, 2-, 3- of 4-draads hennep, katoen of jute. Lording en 
schiemansgaren komen den handel voor in kluwen, waarin 5 haspels, elk van 
±100m lengte. 
 
Tot de garens behooren nog huizing, marllijn en de verschillende soorten bindtouw. 
 
Huizing is gemaakt van 3 kabelgarens, tegen zon geslagen en geteerd. Het is 
gemaakt van een betere kwaliteit hennep dan het schiemansgaren, terwijl aan het 
slaan ook meer zorg wordt besteed. Het wordt hoofdzakelijk bij het zeilmaken 
gebruikt voor het aannaaien en marlen. 
 
Marlijn is 2-draadshuizing. Zij wordt op dezelfde wijze gemaakt als huizing en voor 
dezelfde doeleinden gebruikt. Huizing en marlijn worden gewoonlijk in bossen van 
±50m lengte gehaspeld en komen in den handel voor in kippen, d.z. pakken van 12 
bossen. Zoowel huizing als marlijn worden tegenwoordig veel van sisal gemaakt. In 
Engeland en Amerika kent men nog roundline (een dikker soort huizing) en 
hambroline (met de zon geslagen ‘roundline’). 
 
Bindtouw heeft men in verschillende kwaliteiten en soorten.  
 
Touwwerk, dat minder dan 1½ duim (4cm) dik is, staat bekend onder den naam 
van lijnen. Deze worden onderscheiden naar het aantal garens, waaruit ze zijn 
samengesteld in 27, 21, 18, 15, 12, 9 en 6 garenslijnen. Men heeft ze zoowel geteerd 
als ongeteerd. Geteerde lijnen worden gebruikt voor bindsels, talreepen, enz.; de 
ongeteerde voor vlaggelijnen, rijglijnen, waschlijnen, sloepstuigen, enz. 
 
De 27- en 18-garenslijnen komen voor als ongeteerd, driestrengs kabelslag; deze 
worden gebruikt voor loodlijnen, de eerste voor het zwaarlood, de tweede voor het 
handlood. De lengte dezer lijnen is 120 vademen (±200m). De overige lijnen zijn 
driestrengs wantslag; deze komen in den handel voor in lengten van 30 vd. (±50m) 
of van 60 vd. (±100m). De laatste noemt men wel ‘dubbele lijnen’. Zij worden 
gehaspeld en met een paar rondslagen vastgemaakt. Bij de lijnen onderscheidt men 
verder: 
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Stiklijn, geteerd en ongeteerd, van 6 fijne draden, uit de beste hennep geslagen, 
gebruikt voor bindsels. In dem handel komt ook geteerde sisal stiklijn voor. 
Weeflijn 21, 18 of 15 garens geteerde lijn. 
Vischlijn, ongeteerde lijn van 12 fijne draden, krap geslagen en makreellijn van 9 
draden. 
Loglijn, ongeteerd, 6-draads, krap geslagen, bestemd om te gebruiken bij de 
handlog. 
Patentloglijnen en vlaggelijnen zijn dikwijls van katoen gebreid of geweven.  
 
Trossen komen gewoonlijk in den handel voor in lengten van 112 of 120 vademen 
(een volle tros), machinaal opgeschoten in ein schijf of ‘kuil’ (coil). De opening in 
de schijf noemt men wel ‘de kous’. De beide einden van een tros zijn meestal 
voorzien van een hondsend, een soort Spaansche takeling, waaraan men kan zien, 
dat niets van den tros is afgesneden. Soms ontbreken de hondsenden en zijn de 
beide tampen voorzien van een takeling. De dikte (omtrek) der trossen hangt af 
van het doel, waarvoor zij gebruikt zullen worden en varieert van 1½˝ (4cm), 
oplopende met ¼˝ of ½ cm tot ongeveer 20˝ (50 cm). Aan boord worden echter 
zelden trossen gebruikt, die dikker zijn dan 8˝. Men heeft tot het meten van de 
dikte van het touwwerk speciale maatplankjes, waartusschen het touw genomen 
wordt, en waarop men zoowel den omtrek als den diameter kan aflezen. Bij 
gebreke hiervan kan men de dikte meten met behulp van een reepje papier of een 
eindje zeilgaren. 
 
Behalve van de dikte, is de sterkte van het touwwerk afhankelijk van de kwaliteit 
der grondstof en van de meer of mindere gelijkmatige spanning der vezels in de 
kabelgarens, der garens in de strengen en der strengen in het touwwerk.  
 
Henneptouwwerk rekt voordat het breekt ongeveer 15 tot 20%, manilla van 20 tot 
25%. Hoe krapper het touwwerk geslagen is, hoe meer het rekt. Waar nu overmatig 
rekken gepaard gaat met het springen der vezels, is te krap geslagen touwwerk af te 
keuren. Ook kinkt de krap geslagen touwwerk gemakkelijk, hetgeen blijkt aan het 
slangsgewijze ineenkronkelen van den aan dek uitgehaalden tros. Touwwerk, dat 
slechts weinig in elkaar gedraaid en dus lenig is, noemt men ‘langslagig’. Hiertoe 
behoort o.m. het lijkentouw voor het lijken van zeilen en tenten. Het is zeer 
langslagig, opdat het niet zal rekken en men er de lijknaald gemakkelijk zal kunnen 
doorhalen. Goed touwwerk moet glad zijn, de garens en strengen moeten even dik 
zijn en er mogen geen hennepstelen in zijn. De kwaliteit van de hennep is kenbaar 
aan de kleur op de doorsnede: zilvergrijs is het beste, daarop volgt groenachtig, 
vervolgens geel, terwijl bruin of gevlekt de slechtste kwaliteit aanwijst. De goede 
soorten manilla zijn glanzend en hebben een lichtgele kleur. 
 
Onder de breeksterkte of breukbelasting van touwwerk verstaat men de kracht, die 
noodig is om een kort eind touw (van ±1m lengte) te doen breken. De breeksterkte 
wordt in den regel door de fabrikanten opgegeven in tabellen. De in deze tabellen 
aangegeven waarden verschillen soms aanmerkelijk, hetgeen niet te verwonderen is, 
gezien het grote verschil in kwaliteit tusschen de verschillende soorten touwwerk.  
 
De veilige belasting van hennep- en manillatouwwerk is slechts een betrekkelijk 
klein gedeelte van de breeksterkte. Wordt dit touwwerk slechts éénmaal 
blootgestelt aan een belasting, die de breeksterkte nadert, dan zal het een volgende 
maal bij het aanwenden van een zeer geringe kracht kunnen breken. Als veilige 
belasting van manilla- en hennep-touwwerk rekent men gewoonlijk 1/6 tot 1/8 van 
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de breeksterkte. Voor nieuw touwwerk, dat slechts éénmal gebruikt zal worden, 
kan men de veiligheidsfaktor wellicht op 4 stellen, daarentegen moet deze groter (9 
à 10) worden genomen voor oud touwwerk of touwwerk van mindere kwaliteit en 
eveneens als het touwwerk nat is. 
 
Wanneer geen tabellen ter beschikking zijn, kan men voor hennep of manilla van 
goede kwaliteit de breeksterkte berekenen op 800 kg per cm2 doorsnede van het 
touwwerk; de veilige belasting dus op 100 à 130 kg per cm2. Ook neemt men wel 
aan: 
 
voor manilla en ongeteerd hennep veilige belasting in tonnen  C2  
         15 
 
voor geteerd henneptouw veilige belasting in tonnen   C2 
         24 
 
voor manilla en ongeteerd hennep breeksterkte in tonnen  C2 
         2,5 
 
voor geteerd henneptouwwerk     C2 

 4 
 
waarin C de omtrek van het touwwerk in Eng. duimen is. Men vindt met deze 
formule voor de breeksterkte van een 6˝ manillatouw 14,4 ton, voor de veilige 
belasting 2,4 ton. 
 
Zoals touwwerk het laatst geslagen is, behoort het te worden belegd of 
opgeschoten. Dit is gewenscht om het kinken te voorkomen en tevens omdat 
anders de tieren (d.z. de inkepingen tusschen de strengen) zich openen, waardoor 
het touwwerk water en vuil opneemt en op den duur vergaat. Wantslagtouwwerk 
wordt dus steeds met zon, kabelslagtouwwerk tegen de zon opgeschoten. 
 
Ten einde kinken te voorkomen, waardoor een nieuwe tros voorgoed bedorven 
kan worden, moet het ontpakken volgens een der volgende regelen geschieden: 
1°. Men plaatst het pak met een der platte kanten midden op een gangspil, neemt 
de buitentamp en wikkelt het pak af door het spil te laten draaien. 
2°. Men hangt het pak op aan een handspaak of koevoet en wikkelt het af van de 
buitentamp. 
3°. Men plaatst het pak op zijn kant en neemt de binnentamp direct uit, als deze met 
zon ligt. 
4°. Men plaatst het pak op zijn kant en neemt de binnentamp uit, na deze door het 
gat van het pak te hebben gestoken, als deze tamp tegen zon ligt. 
5°. In de gevallen 3° en 4° mag nooit van de buitentamp af worden genomen. 
 
Deze voorschriften gelden voor rechts geslagen touwwerk. De trossen worden 
echter door de fabrikanten afgeleverd in pakken, die nu eens met zon, dan weer 
tegen zon zijn opgeschoten. 
 
Touwwerk verstikt spoedig door vocht, vooral zoet water is nadeelig. Het moet 
steeds, wanneer niet in gebruikt, goed droog opgeschoten worden op een luchtige 
plaats. Is dit niet mogelijk, dan moet het nu en dan gelucht worden, waarbij men 
het ‘in de zon’ drogen zooveel mogelijk vermijde. 
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Hennep- en manillastroppen moet men niet bekleeden, als dit niet bepaald 
noodzakelijk is, daar de bekleeding het drogen belet en het inspecteeren 
bemoeilijkt. Aanraking met zuren, olie of vet is zeer nadelig voor touwwerk. 
 
Wanneer touwwerk nat wordt, krimpt het. Daarom moeten bij regen het loopend 
touwwerk en de vlaggelijnen opgevierd worden. Van de eigenschap dat touwwerk 
door vocht krimpt, kan gebruikt gemaakt worden voor het tijdelijk stijfzetten van 
naaiings. 
 
Het henneptouwwerk, dat niet voor loopend werk wordt gebruikt, beschermt men 
tegen vocht door het teren. Dit kan geschieden door de trossen in hun geheel 
gedurende eenige uren in een ketel met verwarmde teer te hangen. Een andere 
manier is de garens in afzonderlijke bundels (tot 24 garens te gelijk) te teren, 
alvorens ze tot het slaan der trossen worden gebruikt. De garens worden bij deze 
behandeling door een bak met teer gehaald en loopen vervolgens tusschen rollen, 
die de overtollige teer er uitpersen. Het meer of minder uitknijpen der teer regelt 
men met behulp van stelschroeven. 
 
Het geteerde touwwerk aan boord, zooals talreepen, weeflijnen en bekleeding, 
moet nu en dan worden ‘gelapzalfd’, d.i. het wordt met de hand of met een dot 
werk bestreken met houtteer om het indringen van regenwater en dientengevolge 
verrotting te voorkomen. 
 
De tampen van het in gebruik zijnde touwwerk worden, om het uitdraaien te 
beletten, voorzien van takelingen. Verder behoort tot het onderhoud vooral ook 
het tegengaan van schavieling. Men heeft te zorgen, dat geen einden, bij het halen 
of vieren, tegen elkander of tegen scherpe kanten kunnen lopen, waardoor groote 
slijtage en dus belangrijke onkosten zullen ontstaan. Waar diet niet geheel 
voorkomen kan worden, wordt het touwwerk tegen schavieling bekleed. 
 
Staaldraad wordt altijd machinaal gemaakt. De garens zijn massieve, buigzame 
draden van vloeiijzer, welke op spoelen worden gewonden. In den regel is de 
doorsnede der draden cirkelvormig; echter worden voor bijzondere doeleinden ok 
draden van een ander doorsnede gemaakt. In de machine gaan de draden door de 
gaatjes in een plaat om ze op afstand te houden en gelijk te spannen, alvorens ze 
tot strengen worden ineengedraaid. Vervolgens gaan de strengen in een andere 
machine om op dezelfde wijze tot trossen ineengedraaid te worden rond een hart, 
dat meestal uit hennep bestaat. 
 
IJzerdraad wordt geheel op dezelfde manier uit welijzer vervaardigd. De breeksterkte 
is uiteraard geringer dan die van staaldraad; daarentegen rekken de betere soorten 
ijzerdraad niet of zeer weinig en zijn zij minder onderhevig aan roesten. 
 
 IJzerdraad wordt betrekkelijk weinig gebruikt. Op sommige schepen bezigt men 
het voor staand tuig wegens de geringe rekbaarheid, op andere schepen uitsluitend 
voor schoorsteenstagen met het oog op de (beweerde) mindere vatbaarheid voor 
roesten. IJzerdraad kan, evenals staaldraad, in zeer verschillende soorten en 
kwaliteiten worden vervaardigd. Voor de bovenvermelde doeleinden heeft het 
echter altijd een ijzerdraadhart en een ijzeren hartdraad in de strengen. Op het oog 
is het meestal van staaldraad te onderscheiden door de dikkeren (grovere) draden 
en de stramheid. 
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Staaldraad wordt veelvuldig aan boord gebruikt voor sleeptrossen en landvasten. 
Bijna altijd zijn  de laadreepen van staaldraad, soms ook een deel der verhaaltrossen 
en de sloepsloopers. Ook het staand tuig is tegenwordig dikwijls van staaldraad. 
 
De voornaamste voordeelen van staaldraad boven hennep- of manillatouwwerk 
zijn: 1°. Geringere dikte en minder gewicht bij gelijke sterkte en 2°. Grootere 
duurzaamheid en betrouwbaarheid. Hier staat tegenover, dat staaldraad gemakkelijk 
kinkt en niet bestand is tegen scherpe bochten. Ook zal het op scherpe kanten 
spoedig stuk schavielen. De rek is gering (1 tot 3%), zodat het bij rukken plotselijng 
kan breken. Niettemin is staaldraad, vooral voor laad- en losgerei verre te verkiezen 
boven manilla- of henneptouwwerk en ketting en wel hoofdzakelijk omdat het 
betrouwbaarder is. Bij hennep- en manillatouwwerk heeft men altijd kans, dat de 
binnenste garens verstikt zijn, zonder dat aan den buitenkant iets te zien is. 
Kettingen, zelfs die van het beste materiaal vervaardigd, kunnden verborgen 
breuken hebben, die men bij de nauwkeurigste inspectie over het hoofd ziet. 
Daarentegen is aan staaldraad bijna altijd aan de buitenste garens te zien, wanneer 
het onbetrouwbaar wordt. 
 
Staaldraad komt in den handel voor in een groot aantal soorten. Het gewone 
materiaal, waaruit het is vervaardigd, is het z.g. ‘crucible steel’, (kroezenstaal) 
feitelijk een goed soort vloeiijzer, waarvan de trekvastheid bijna tweemaal zoo 
groot is als die van welijzer. 
 
Staaldraad bestaat meestal uit 6 strengen, met zon geslagen om een hart van 
hennep of andere vezelstof. Bij uitzondering treft men staaldraad aan met een 
staaldraadhart. Dit is iets sterker, maar veel minder buigzaam en absoluut 
ongeschikt om over schijven te loopen, daar hierbij te veel inwendige wrijving 
ontstaat. Het aantaal draden in een streng varieert van 6 tot 61; in het algemeen 
neemt de buigzaamheid toe met het aantal draaden. De draden zijn meestal even 
dik. Bij vele soorten heeft men in de kardeelen een staaldraadhart, maar waar 
groote buigzaamheid wordt vereischt, als voor jijnloopers, komen ook de strengen 
rond een hennephart. Dit hart is verzadigd met een smeermiddel, daar het geen 
vocht mag opnemen, waardoor de draden aan de binnenzijde zouden gaan roesten. 
Dit smeermiddel wordt uitgeknepen als er spanning op het touw komt. Het hart 
doet ook enigermate dienst als stootkussen, waarop de strengen onder spanning 
komen te rusten. 
 
In den handel komen o.m. voor: 6 strengstouwwerk, iedere streng bevattende 7, 12, 
19, 24, 37 of 61 draden, met één hennephart; 8 strengstouwwerk, iedere streng 
bevattende 19 draden, met één hennephart en 6 strengstouwwerk, iedere streng 
bevattende 12 of 24 draden, met 7 hennepharten. 
 
Staaldraad, hetwelk voor staand tuig of hangers wordt gebruikt, is altijd 
gegalvaniseerd om het tegen roesten te vrijwaren. Ook staaldraad, hetwelk gebruikt 
wordt rond schijven of trommels is veelal gegalvaniseerd. Hierbij dienen echter 
zeer hooge eischen gesteld te worden aan de zinkbekleeding. 
 
De dikte van ijzer- en staaldraad wordt aangegeven door den omtrek in Eng. 
duimen of in cm. In Amerika is het echter hier en daar gebruikelijk om de dikte van 
staaldraad aan te geven door den diameter. 
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De veiligheidsfactor mag bij het gebruik van staaldraad niet minder bedragen dan 5. 
Wanneer geen tabellen beschikbaar zijn, berekent men de veilige belasting van 
staaldraad in tonnen wel met de formule C2/2,5 waarvan C de omtrek van het 
touwwerk in Eng. duimen is. Men dient er rekening mede te houden, dat een splits 
het staaldraad 10 à 15% verzwakt. 
 
Aan boord worden de staaldraad sleep-, meer- en verhaaltrossen op lieren 
gewonden. Ze moeten nu en dan, indien ze goed droog zijn, worden ingesmeerd 
met traan, rauw lijnolie of lijnolie en zwartsel, ten einde het roesten te voorkomen. 
Een goed middel is ook Roemeensche (veel asphalt bevattende) stookolie. Niet in 
gebruikt zijnde trossen, berge men op een droge plaats.  
 
Van het hoogste belang is het kinken der staaldraden te voorkomen. Een kink 
bederft een tros voorgoed en verzwakt het touwwerk zeker 25%. Gewoonlijk is het 
kinken het gevolg van een verkeerde behandeling. Staaldraad moet van de schijf 
worden afgerold. Kan het na gebruik niet direct opgerold worden, dan moet het in 
den vorm van groote achten worden opgeschoten. Het vieren dient te geschieden 
rond een dubbelen bolder en nooit mag men de beide einden van een tros 
gelijktijdig gebruiken. Breekt een der draden van een staaltros, dan moeten de 
einden met een tang worden afgeknipt, daar anders het werken met zulk een tros 
gevaarlijk wordt. Het breken van enkele draden behoeft nog niet direct aanleiding 
te zijn tot het afkeuren van een tros. Indien daarentegen eenige draden zijn 
doorgeroest of tot op helft van de oorspronkelijke dikte zijn uitgerekt of versleten, 
dan moet de tros als onbetrouwaar beschouwd worden. 
 
Verder dient men bij het gebruik van staaldraad het scheren over schijven van 
kleine middellijn, het vastmaken aan ring- of oogbouten, enz. waardoor scherpe 
buiging ontstaat, zorgvuldig te vermijden. De duurzaamheid van laadreepen hangt 
hoofdzakelijk af van den diameter der schijven en van de snelheid. De door de 
fabrikanten gegarandeerde breeksterkte geldt slechts voor den aangegeben diameter 
der schijven en voor matige snelheid. Grootere snelheid vermeerdert de wrijving. 
Een kleine schijf heeft hetzelfde nadeel en verzwakt bovendien het touwwerk door 
de vervorming der draden. 
 
Er wordt ook touwwerk gebruikt, dat gedeeltelijk uit staaldraad, gedeeltelijk uit 
hennep bestaat. Hiertoe behoort het z.g. Herkulestouw, waarvan de strengen en het 
hart bestaat uit staaldraden, omgeven door hennepgarens. Nog heeft men 4-, 5- en 
6-strengsstaaldraad met met hennephart, waarvan de strengen omwoeld zijn met 
platte staaldraadlijn. De voordeelen van dit touwwerk zijn minder slijtage en 
gemakkelijker hanteerbaarheid. Het is echter moeilijk te onderhouden en gaat 
spoedig roesten, als het nat wordt. 
 
IJzerdraadbindsellijn bestaat uit 7 garens, tot een streng ineengedraaid. Zij is meestal 
gegalvaniseerd en komt in verschillende dikten in den handel voor. 
 

   


