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INLEIDING
Van30maarttotenmet3april1987IseenstudiereisdoorWestDuitslandgemaakt,waarbijdeFALteBraunschweig,deUniversität
Bayreuth,deTechnischeUniversitätMünchenenhetBatteile-Institut
Frankfurtzijnbezocht.Opaldeinstellingenwordtonderzoekgedaan
ophetgebiedvanbodemverdichting.Doelvandereiswasommeerinzichttekrijgeninhetonderzoekendeonderzoeksmethoden bijdeze
instellingen.Inhetverslagwordtaanelkebezochte instellingeen
hoofdstukgewijd.Hetverslagwordtafgeslotenmeteenhoofdstukconclusies.Eenadressenlijstwaaropdebezochtepersoneneninstellingen
staan,isalsbijlage inhetverslagopgenomen.
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2.BEZOEKAANDE"BUNDESFORSCHUNGSANSTALTFÜRLANDWIRTSCHAFT,
BRAUNSCHWEIG-VÖLKENRODE (FAL)"

2.1.Algemeen
DeFALIsonderverdeeldIneenaantalinstituten.Dezezijnaangegeven
infig.l
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Fig.1.OrganisatieFAL
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Hetmerendeel van de instituten isgevestigd ophet FAL-terrein nabij
Braunschweig. Dit gebied beslaat eenoppervlakte van 442 ha,waarvan
170habouwland, 180habos en41 haproefvelden. De resterende 51ha
isbebouwing, tuinen enwegen.Het totale aantal medewerkers is955.
Het onderzoeksgebied van de instituten valt af te leidenvan hun
naamgeving. Een groot deel vandeonderzoekscapaciteit wordt besteed
aanonderzoekszwaartepunten, waarbijverschillende instituten samenwerken.Deze onderzoekszwaartepunten zijn:
- Energierelevant agrarisch onderzoek
- Humanisering van het werk inde landbouw
-Dierenbescherming inde landbouw
- Milieurelevant agrarisch onderzoek
-Agrarische grondstoffen -Producten entechnologie.
Het onderzoek vandeFAL beperkt zichniet toteen bepaalde
bondsstaat,maar betreft degehele Bondsrepubliek Duitsland. DeFAL
adviseert de Bondsregering.
Bezocht zijnhet "Institut für Betriebtechnik" enhet "Institut für
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung."

2.2. Bezoek aan het "Institut für Betriebstechnik"
Dit instituut houdt zichbezigmet deanalyse,verbetering, beproeving
en beoordeling van landbouwproductiemiddelen enmanieren,waarbijde
resultaten voor de praktijk worden vertaald. Directeur van het instituut isprofessor dr.H. Schön.Mijn gesprekpartner was dr. Heinrich
Steinkampf. Tot voor kort hield deze zichbezigmet onderzoek ophet
gebied vanberijdbaarheid enhet energieverbruik bijhet berijden.
Voor dit onderzoek zijn slipcurvengemaakt van ongeveer 2000 banden
bijverschillende gronden, lasten envochtgehalten. De laatste 3
jaren heeft het onderzoek zichmeer verplaatst naar devraagwat er
met degrond gebeurt door het berijden. Eènvan de redenen hiervoor is
het feit,dat door het verbod inDuitsland om over devorst mest uit
te rijden,deboeren direct na devorstperiode inkorte tijd zeer veel
drijfmest ophet land brengen. Degevolgen hiervan zijn diepe insporingen,versmering, verdichting enoppervlakteafvoer.
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Eén van de toegepaste onderzoeksmethoden ishet meten van drukken in
degrond met deBolling - sonde.Hierbij zijn twee soorten sonden
gebruikt, zie figuur 2.
a)Ballonsonde
Edelstahlrohr Schrumpfschlauch zylindr Ballon
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b) Stützrohrsonde

Silikonschlauch ( 0,6 mmWandst)

Stahlseil

L

/
Stutzrohr

Edelstahlrohr

a Ballonsonde, vorjedem Versuch muß der Ballon imBoden ausgestülpt
und befüllt werden
b Stützrohrsonde, vor jedem Versuch muß das Stützrohr zurückgezogen
werden

Fig. 2Twee soorten Bolling - sonden

Een uitgebreide beschrijving van de sonden isgegeven in BOLLING
(1984)enBOLLING (1986).
De sonden worden onder een hoek van 20° ingebracht op 20en 40cm
diepte. Op 20 cm diepte dat wil zeggen in debouwvoor, zijn demeetresultaten redelijk. Demetingen inde ondergrond op 40 cm diepte zijn
slecht. Het probleem isdat daar de drukken laag zijn,waardoor elke
storing een grote invloed heeft opdemeting. Het instrument isop
zichwel zeer gevoelig, eenkleine druk met devinger geeft een duidelijke uitslag. Wat er precies wordt gemeten met de sonde isniet
duidelijk. Demeetresultaten worden gebruikt omverschillende soorten
berijdingen, banden en grondsoorten met elkaar tevergelijken. Tot nu
toe zijn slechts enkele proeven uitgevoerd. Vergeleken zijn een
Terraband met eendubbelluchtopstelling.DeTerraband met een banddruk
van 1,2 bar de dubbellucht met 1,6 en 0,8 bar.De belasting was 5ton.
Het resultaat was dat inde bovengrond deTerraband de laagste drukken
geeft. Indeondergrond waren de drukken ongeveer gelijk (0,1-0,2
bar), de spreiding indemeetresultaten was echter hoog. Er werd
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herhaald bereden, waardoor degemeten drukken inhet algemeen toenamen. Een aantal malen was echter het omgekeerde het geval, dan was bij
de eerste maal berijden de druk erghoog en nam deze bijde volgende
berijdingen af.Het aantal metingen dat op één dag kon worden gedaan
viel Steinkampf tegen. Op één dagwerden met 6man 8 tot 10metingen
verricht. Om Terraband, dubbellucht en een gewone band met elkaar te
vergelijken zijn ook afdrukken gemaakt in zand met 5 ton belasting. De
afdrukken werden volgegoten met een verhardend materiaal enmet elkaar
vergeleken. Onderzocht wordt of dubbellucht (bijna)even goed isals
een Terraband. Dit inverband met het feit dat Terrabanden zeer duur
zijn.Een nieuw groot project waarbij Steinkampf isbetrokken, iseen
vergelijking tussen een middelgroot (50ha)en een groot (150 ha)
akkerbouwbedrijf op een leemhoudende, fijne zandgrond. Het verschil
wordt aangebracht door wiellasten van maximaal respectievelijk 2ton
en 5 ton tegebruiken. Bij het ploegen wordt inde voor en boven over
het land rijden met elkaar vergeleken. Erworden opbrengsbepalingen
gedaan, het bodemlevenwordt onderzocht en fysische metingen, waaronder drukmetingen, zullen worden uitgevoerd. Hierbij zullen plastic
uitvoeringen van de druksonde worden gebruikt, die blijvend inde
grond worden aangebracht. Het onderzoek van Steinkampf sluit goed aan
bij de interesses van het ICW.Uit de teverwachten grote aantallen
proeven met de Bollingsonden zal al snel blijken hoe bruikbaar deze
methode is.

2.3. Bezoek aan het "Institut für P f l a n z e n b a u und
Pflanzenzüchtung".

Het onderzoek van dit instituut isvoor een belangrijk deel erop
gericht om een compromis tevinden voor het het spanningsveld tussen
de economie en de ecologie in de landbouw. Directeur isprofessor dr.
M. Dambroth. Mijn gesprekspartner was dr.ing. Claus Sommer. Inhet
kader van de eerdergenoemde doelstelling van het Instituut wordt
gestreefd naar de bevordering van de "Intergrierten Pflanzenbau"
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(geïntergreerde landbouw). Hiervoor isveel onderzoek gedaan naar
"Konservierende Bodenbearbeitung" (behoudende, conserverende grondbewerking). Kenmerkend voor conserverende grondbewerking isdat de
stoppelbewerking zoweinig mogelijk wordt toegepast. De afgestorven
tussenvrucht en oogstresten worden op het land gelaten. Doel hiervan
isomwind enwatererosie geen kans tegeven en om onkruidontwikkeling
teonderdrukken. De grondbewerking wordt beperkt tot ± 10cm diepte,
waardoor de grond inde bovenste 30 cm dichter, maar ook sterker,
blijft dan bij ploegen. Dit heeft tot gevolg dat de insporingsdiepten
worden beperkt en deuiteindelijke dichtheid na berijden lager isdan
bijhet geploegde land. Volgens SOMMER (1985)verschillen de opbrengsten bij de "normale" en de conserverende grondbewerking niet
significant. Bij een rondleiding over de proefvelden werden verschillende bodembedekkende tussenvruchten getoond. Sommer isook betrokken
bijdeeerder vermelde proef,waarbij eenmiddelgroot eneen groot
bedrijf met elkaar worden vergeleken. Hijzal daarbij de verdichting
gaan meten met behulp van gammasonden. De ijking van de sonden gebeurt
door ringmonsters tenemen waarvan het vochtgehalte en de dichtheid
worden bepaald en vergeleken met degammasondemeting. Het voordeel van
de gammasondemeting isdat de dichtheid voor en na berijden opdezelfde plek kan worden gemeten. Nadelen zijn de veiligheids-aspecten
en het feit dat de sonde steeds weer moet worden geijkt.
Bijhet vergelijkingsproject worden ook de indringweerstanden bepaald
met een penetrometer zoals aangegeven in fig3.
De penetrometer iseen automatisering van een bestaande penetrograaf
met eenmechanische registratie. De indringweerstand wordt tegen de
diepte uitgezet op een draagbare x-y-schrijver.De indringsnelheid
wordt gelimiteerd tot v =0,04 m/s door middel van twee hydraulische
cilinders.De indringdiepte is40 cm. De gebruikte conus heeft een
tophoek van 30° en een basisoppervlakte van 100mm2. Inclusief x-y
schrijver weegt het totaal 17kg. Een uitgebreide beschrijving is
gegeven inSOMMER (1978). Sommer toonde ook een aantal potproeven
waarmee de invloed van bodemverdichting envocht opde wortelgroei
wordt onderzocht. Indepotten met een diameter van 39 cm zijn drie
lagen aangebracht, waarbij demiddelste wordt verdicht. Elke laag
wordt bevochtigd met behulp van een soort tensiometercups en op een
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Fig. 3.De penetrometer van Sommer

bepaalde vochtspanning gehouden. De getoonde potten waren ingezaaid
met klaver en vormden een proef-opstelling.Uitgebreide proeven zullen
nogworden gedaan. Demethode om depottenmet behulp van tensiometercups tebevochtigen staat beschreven in SOMMER (1980)en SOMMER
(1981). Het blijkt dat het onderzoek van Sommer goed aansluit op het
bodemverdichtingsonderzoek van het ICW.Ditzelfde geldt voor het
onderzoek van Steinkampf. Het lijkt nuttig het eenmaal gelegde contact
teblijven onderhouden.
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3.BEZOEKAANDE"ABTEILUNGBODENPHYSIK,UNIVERSITÄTBAYREUTH".

3.1.Algemeen

DeUniversitätBayreuthIseenjongeuniversiteitdie12jaargeleden
isgesticht.DeafdelingBodenphysik is5jaargeledenopgerichten
staatonderleidingvandr.R.Horn.Deafdelingisvrijkleinen
bestaatmomenteel uitdriemensendiepromotieonderzoek doen,twee
technischmedewerkerseneenaantalstudenten.Deuitrustingvanhet
goedopgezettelaboratorium isuitstekend.Behalvedeafdeling
Bodenphysik isernogeenagrarischeafdelingopdeuniversiteit,de
AbteilungAgrarhydraulic.ProfessorHornwastijdensmijnbezoek
werkzaam inAustralie.IkwerdontvangendoordeherenM.Leberten
M.Burger.

3.2.Het onderzoek

Hetonderzoekophetgebiedvandebodemverdichtingstaatinhetkader
vaneenBeiersoverheidsproject,waarbijwordtgetrachtdeverdichtingsgevoeligheid vanverschillendeBeierselandbouwgrondeninkaart
tebrengen.Ditbetreftvooraldezwaarderekleigrondenenleemgronden.ZandlandbouwgrondenheeftmeninBeierennauwelijks.Hetonderzoekisgesplitstineendeelwaarbijspanningenindegrondworden
gemetenmetbehulpvandrukdozeneneendeelwaarbijverschillende
proevenwordengedaanopringmonsters.Heteerstedeelishetwerkvan
Burger,hettweededeelvanLebert.
Eenoverzichtvanhetonderzoekwordtgegeveninfiguur4.
Bijberijdingsproevenin 'tveldenbijproevenopmonolietmonsters
van60x40x30cmzijndrukdozengebruikt.Dedrukdozenwordeninde
werkplaatsvandeuniversiteitgemaaktenhebbeneendiametervan30
mmeneendiktevan6mm.Zowelbijdeveldproevenalsbijdemonolietmonsterswordendedrukdozenaangebracht ineenhorizontaalrechthoekiggat,datmetbehulpvaneensteekbus,dieindegrondwordt
geslagen,wordtgemaakt.Dedieptevanhetgatismaximaal40cm.De
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Fig 4.Overzicht van het onderzoek naar de verdichtbaarheid van
Beierse landbouwgronden.

drukdozen kunnen ruim inhet gat.Na het aanbrengen van de drukdozen
wordt de ruimte boven en naast de drukdozen zorgvuldig aangevuld met
zand om een goed contact met de grond tekrijgen. Een groot nadeel van
de inbrengmethode isdat bij het inslaan van de steekbuis de grond
nogal wordt verstoord. Men probeert hier verbetering in te brengen
door dewanddikte van de steekbuis zo dun mogelijk temaken, waarbij
gebruik wordt gemaakt van hoogwaardig staal.De resultaten van een
aantal veldproeven zijn gegeven inHORN (1987). Omdat de veldproeven
erg arbeidsintensief zijn en de omstandigheden niet te standariseren
zijn, wordt voor het inventariseringsproject van de Beierse overheid
gebruik gemaakt van ongestoorde grondmonolieten, die opvele plaatsen
bij verschillende grondsoorten worden gestoken. Per proefplek wordt
één monster van de ondergrond genomenéDit gebeurt door een stalen bak
zonder bodem met een breedte van 40 cm en een lengte van 60 cm ongeveer 30 cm inde grond te slaan.Duidelijk zal zijn dat het monster
niet altijd even ongeroerd blijft.Na het inslaan wordt het monster
uitgegraven en naar het laboratorium vervoerd. Daar wordt het monster

NOTA/1806

eerst volledig verzadigd envervolgens ontwaterd tot een zuigspanning
van -60 cm waterdruk. Inde zijwand van de stalen bak zijn op drie
verspringende hoogten rechthoekige gaten aangebracht waardoor deeerder genoemde steekbuis kan worden ingebracht om drukdozen aan te brengen.Vervolgens zijn de gronddrukken gemeten die het gevolg zijn van
een belasting met een drukplaat rond 10cm. Uit demetingen wordt de
concentratiefactor berekend. Resultaten van demonolietproeven zijn
gegeven inHORN (1987), HORN (1981), HORN (1983)en BURGER (1986). Uit
fig4volgt dat m.b.v. 100 cm 3 grondmonsters depF curven en deverzadigde waterdoorlatendheid van degrond wordt bepaald. Met 240 cm3
grondmonsters wordt na verzadiging en ontwatering tot een zuigspanning
van -60en -300 cmwaterdruk de luchtdoorlatenheid, volumegewicht, indringweerstand, cohesie en hoek van inwendige wrijving van de grond
bepaald. Dit gebeurt inongeroerde toestand en na uniaxiale belasting.
Dehoogte van deze monsters is relatief klein t.o.v.dediameter. De
indringweerstand wordt bepaald met behulp van een penetrometer met een
zeer kleine diameter en een tophoek van 120°.De hoek van inwendige
wrijving <J>en de cohesie cwordt bepaald met een afschuifapparaat.
Mijn conclusie over het inventarisatieproject is,dat het een goed,
breed opgezet onderzoek is.Een groot probleem isechter dat door de
omvangrijkheid en het tekort aan mensen de kwaliteit ingevaar komt.
Zo ishet mijns inzien noodzakelijk dat demonsterneming van demonolieten en het aanbrengen van de drukdozen wordt verbeterd. Het maken
van horizontale gaten met behulp van een soort frees, zoals Lerink van
de LUW dit doet, zou al een grote verbetering zijn. Ook zouden demonolietmonsters in ieder geval in duplo moeten worden genomen. Door het
ontbreken van herhaalde metingen en metingen waarbij een bekende spanningwordt vergeleken met een gemeten spanning, ishet moeilijk de
kwaliteit van deze gronddrukmetingen met behulp van drukdozen tebeoordelen. Desondanks verdient het onderzoek inBayreuth zeker onze
aandacht.
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4. BEZOEK AAN DE "LEHRSTUHL UND INSTITUT FUR LANDMASCHINEN, TECHNISCHE
UNIVERSITÄT MÜNCHEN".

4.1. A l g e m e e n

De leerstoel en het Instituut staan onder leiding van prof.dr.ing.
K.T.B. Renius.Hij isdeopvolger van prof.W. Söhne, een bekende naam
op het gebied van de bodemverdichting. Het instituut bestaat uit
slechts enkele medewerkers en isdeenige landbouwkundige studierichtingopdeTU-München. De leiding van het werk opgebied van terramechanica berust bij dr.ing.M. Schwanghart, hijhoudt zich vooral
bezig met trekkrachtslipcurven en ander onderzoek dat vooral betrekking heeft op banden. Zijn assistent was dipl.ing. I.Bolling, die
zichvooral bezig hield met metingen en berekeningen van spanningen in
de grond. Het lag indebedoeling dat Bollingmijn gesprekpartner zou
zijn.Helaas was hij echter kort na zijn promotie al vertrokken naar
Kraus-Maffei.Mijn gesprekspartner werd zijn opvolger, dipl.ing.
Neukam, iemand die onder leiding van Bolling pas was afgestudeerd en
zodoende uitstekend geïnformeerd was over het werk van Bolling.

4.2. Het onderzoek

Het onderzoek richt zich vooral op het gebruik van de Bolling-sonde
(zie fig. 2,bezoek FAL).Een uitgebreide beschrijving isgegeven in
BOLLING (1984)en BOLLING (1986). Omdat de TUMünchen midden inde
stad ligt,gaat bijhet doen van veldproeven veel tijd aan reizen
verloren. Daarom worden veel proeven gedaan in een grote grondbak in
dekelder van de universiteit. De afmetingen van de bak zijn: LxBx
D =25.0x 2.5 x 0.6 m.De bak isgevuld met leemhoudend zand en is
uitgerust met een enkelwieltester. Demaximale wiellast is38kNmet
een maximale slipkracht van 25kN.Met behulp van een rotereg en een
cultivator wordt degrond tot 40 cm diepte losgemaakt een opde juiste
dichtheid gebracht met een 2,5 m brede rol.Doordat men veel ervaring
heeft met het preparen van deze grond zijn dichtheden en vochtgehalten
goed reproduceerbaar. Een snelle contrôle of de dichtheid enhet
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vochtgehalte over dehele bak hetzelfde is,wordt uitgevoerd met een
door Bolling ontwikkelde penetrometer. Het vochtgehalte wordt gecontroleerd door grondmonsters tenemen. Dezeworden gedroogd ineen
•agnetronoven, waardoor het resultaat binnen enkele minuten beschikbaar is.Bijde door Bolling ontwikkelde penetrometer worden conussen
volgens deASAE-standaard gebruikt. Erwordt met een bepaalde snelheid
gesondeerd met behulp van een spindelconstructie. Zie fig. 5.

; = &
MeBfeder

-Schlitten

GewindesUngt

Penetroaettr

lindzug

Schrctbsttft

Penetroaeter-SUngc

^

O,
Fig 5.De penetrometer van Bolling.

Dekracht wordt gemeten met een veer enop een rol papier gezet. De
lengte van de grafiek ishierbij gelijk aan de indringdiepte. Het
geheel weegt 25kgen isdraagbaar. Erkunnen snel veel sonderingen
Worden gedaan. Een nadeel isdat door het gebruik van lange rollen
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papierdeverdereverwerkingvandesonderingenzeertijdrovendis.
ResultatenzijngegeveninBOLLING (1987).Degrondbak isdoorBolling
gebruiktomondergoedgeconditioneerdeomstandighedendrukkente
metenmetdesondeonderdrukplatenenbandenop15en20cmonderhet
grondoppervlak.Tijdenshetberijdenzijncontinuededrukkenmidden
onderenonderderandvandebandgemeten.Bijdeproeveninhetveld
zijnalleendepiekdrukkengemeten.Hierbijwasmenvoorde
berijdingafhankelijkvanhetgeendeboerterbeschikkingkonstellen.
Datopdezewijzegeensystematischonderzoekkonwordengedaan,werd
alseengemiservaren.Menhooptdatandereinstellingen (zoalsde
FAL),dieenkelesondenhebbengekocht,dezeleemtekunnenopvullen.
Resultatenvandegrondbakproevenendeveldproevenzijnonderandere
gegeveninBOLLING (1986)enBOLLING (1987).Bollingsteltdatde
drukdiegemetenwordtmetdesondegelijk isaanhetgemiddeldevan
dedriehoofdspanningenvermenigvuldigdmeteenconstantek .Deze
S

constantegeeftdeinvloedvanhetverschil instijfheid tussende
sondeendeomringendegrond.
°1+ °2 + °3

(1)

so
Naarmijnmeningwordtksnietalleenbepaalddoorhetverschilin
stijfheidmaarmisschiennogmeerdoorhetfeitdatdevervormingvan
desondeheelandersisdandegrond.Ziefig6.

Vervorminggrond
—— Vervorming sonde

Fig6.VervorminggrondcilinderversusvervormingBollingsonde

Omdatdespanningindesondeisotroopis,zalbijhetaanbrengenvan
eenverticalegrondspanningdesondedoorsnedeplatterworden.Hierdoor
neemtdeverticalegrondspanningdirectbovendesondeafendehorizontalegrondspanningdirectnaastdesondetoe.Devervormingvande
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sonde gaat door totdat een evenwicht isbereikt. De verticale en
horizontale grondspanningen direct rondom de sonde zullen dan gelijk
zijn aan devloeistofspanning p s o inde sonde.Hierbij isgeen rekening gehouden met debuigstijfheid van dewand van de siliconenslang.
Hierdoor zal namelijk deverticale grondspanning iets hoger zijn dan
de horizontale grondspanning. Een en ander wordt verduidelijkt in
fig. 7.

o\,enov metsonde
— ffvenah zonder sonde
- • - drukrichting

Fig 7.De spanningsverdeling rondom deBollingensondc

Andere verstorende acties zijn het inbrengen van de sonde en het enigzins voorspannen van de sonde door er een overdruk op tezetten. Door
beide acties zal de grond wat worden opgespannen. Inhoeverre dit de
meting zal beïnvloeden ismoeilijk te zeggen. Het is zelfs mogelijk
dat door het opspannen demetingwordt verbeterd omdat daardoor de
sondedoorsnede niet zoveel hoeft te vervormen om een isotrope spanningsverdeling indegrond rondom de sonde te creëren. Door het opspannenwordt namelijk de horizontale spanning ffnor voor deberijding al
verhoogd. Voor de toename vano"nor tot de sondedruk p s o tijdens de
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berijding isdan niet zoveel vervorming meer nodig. Om de eerder
genoemde correctiefactor k s tebepalen zijn proeven gedaan met een
drukvat met een hoogte van 40cm en een doorsnede van 39 cm. De wanden
van het vat zijn bekleed met teflon om dewandwrijving teminimaliseren. Een probleem bijdeze opstelling isdat men dehorizontale druk
slechts kan inschatten. Om hieraan tegemoet tekomen zijn ook proeven
in triaxiaalmonsters gedaan. Het voordeel hierbij isdat alle grondspanningen bekend zijn. Het goed aanbrengen van de sonde is echter
moeilijk. Voor het meten van de verticale grondspanningen dicht onder
de sonde isgebruik gemaakt van doosjes met keramische rekstrookjes en
van een drukmat.Deze drukmat wordt o.a. in deorthopedie gebruikt om
het drukverloop onder een voet temeten. De technische gegevens van de
drukdoosjes endedrukmat zijn verkregen. Uit de proeven met drukvat
en de triaxiaalproeven bleek dat de correctiefactor k s sterkvan 1,0
kan afwijken, totk s = 2.0 toe.Uit develdproeven en deproeven inde
grondbak blijkt dat met deBolling-sondegoed vergelijkend onderzoek
kan worden gedaan.De grote variatie in de correctiefactor k s laat
echter zien dat het verband tussen de sondedruk p s o en de gronddrukken
niet zo eenvoudig isals ineerste instantie werd aangenomen. Bolling
heeft zich ook bezig gehouden met de relatie spanning -verdichting.
Hiervoor zijn triaxaalproeven gedaan, zoals aangegeven in figuur 8.
Tijdens deproeven blijft deverhouding c p =0,3, 0,5 en 0,7.Alleen
met Cp=0,3 zit men op de grens van bezwijken/niet bezwijken van de
beproefde monsters,die bestaan uit leemhoudend zand met verschillende
dichtheden envochtgehalten. Bij de proeven wordt alleen het belasten
en niet het ontlasten van het monster beschouwd. Met het doen van
triaxiaalproeven om de relatie tussen spanning en verdichting tevinden, zit deTU-München op dezelfde lijn als het ICW.Alleen wordt op
het ICWwel het ontlasten van het monster nader beschouwd, omdat hierbij grote verdichtingen kunnen optreden.Ook wordt ophet ICW veel
meer denadruk gelegd op deverdichting die het gevolg isvan de grote
vervormingen die bij bezwijken van degrond optreden.
Concluderend kanworden gesteld, dat het bodemverdichtingsonderzoek op
deTU-München en op het ICW vele raakpunten heeft. Een goed contact
tussen beide instituten zal dan ookvoor beide gunstig uitwerken.
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5 . BEZOEK AAN HET BATTELLE-INSTITUT FRANKFURT.

5.1.

Algeneen

Het Battelle-Instltuut Frankfurt Iséén van devijf Battellecentra In
dewereld. Het Iseen organisatie met meer dan 7500werknemers en de
grootste particuliere onderzoeksorganisatie ter wereld. De doelstelling van Battelle is de ontwikkeling, gebruik en tot commerciële
benutting brengen van nieuwe technologiën. Deomzet van Batelle Frankfurt bestaat voor 45% uit onderzoek voor de industrie en 55*uit
overheidsonderzoek. Van het industriële onderzoek is ongeveer een
kwart ophet gebied vanvoertuigtechniek. Het overheidsonderzoek is
voor 1/3 deel in opdracht van het Bundesministerium für Forschung und
Technologie en voor 1/3 deel voor het Bunderministerium derVerteidigung. De Battelle Motor-und Fahrzeugtechnik GMBH iseen sinds 1986
verzelfstandigd onderdeel van Battelle Frankfurt onder leiding van
K.J. Melzer. De contacten met de diverse Battellecentra blijven echter
sterk. Bij deafdeling voertechniek van dit nieuwe onderzoeksbureau
ben ik tegast geweest. Gesprekspartner was dipl.ing. W.Koppel, hoofd
van de "Abteilung Fahrzeugtechnik"

5.2. O n d e r z o e k bij de "Abteilung F a h r z e u g t e c h n i k "

Het onderzoek bijde afdeling voertuigtechniek isvoor een belangrijk
deel gericht op de berijdbaarheid van terrein. Omdat het onderzoek
voornamelijk militair is,wordt onder berijdbaarheid iets anders verstaan dan bij de landbouw gebruikelijk is.Het gaat er om of het voertuig nogvooruit kan komen en hoe snel dat is.De schade aan het land
isdaarbij secundair.
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Fig. 9. Opzet vanhet onderzoek naar deberijdbaarheid van terreinen
door deAbteilung Fahrzeugtechnik.

Infiguur 9 isde opzet van het onderzoek aangegeven.Als menwil
weten hoe snel een voertuig van A naar Bkan komen, dan moeten de
terreingegevens en de eigenschappen van het voertuig bekend zijn.
Belangrijk terreinkenmerken zijn onder andere de begroeiing, soort
grond, vochttoestand, hellingpercentages en de aanwezigheid van lijnelementen zoals wegen, sloten en rivieren. Net behulp van modellen
probeert men inte schatten wat de invloeden van klimatologische
omstandigheden zijn opde vochttoestand en de grondparameters. De
terreininventarisatie bestaat uit het verzamelen van bekend kaartmateriaal, het maken en interpreteren van remote sensing opnamen en
het meten van grondeigenschappen inhet terrein m.b.v. de penetrometer
en een mobiel afschulfapparaat.De interactie tussen grond en voertuig
wordt als tweede punt onderzocht. Hierbij gaat het om spoordiepten,
rolweerstanden en dekrachten enversnellingen op het voertuig. Als
derdeworden de terreinkenmerken gekoppeld aan de interacties grondvoertuig, zodat kan worden uitgerekend inhoeverre het mogelijk isen
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hoesneleenbepaaldvoertuigovereenbepaaldterreinvanAnaarB
kankomen.
Eénvandebelangrijkstecriteriavoordeberijdbaarheidwordtgevondenmetbehulpvandepenetrometer.Gesteldwordtdatdegrondnog
berijdbaar isdatalsdeconusindex (Cl)groterofgelijk isaande
VehicleConeIndex (VCI).ElkvoertuigheefteeneigenVCI.Dezewordt
berekenduitdeMobility Index (MI)endeTireDeflectionFactors
(TDF).DeMIiso.a.weerafhankelijkvandeband-uitrusting,motorvermogen,soortvoertuigentotaalgewicht.KoppelzeidathetClen
VCI-criteriumindepraktijkzeergoedvoldeed.Hetmetenvande
grondparametersmeteenmobielafschuifapparaat isnodigomeenmodel
tevoedenwaarmeedeslipkrachtwordtberekend.Eenbeschrijvingvan
ditmodeleneenvergelijkingtussengemetenenberekend isgegevenin
BALADI (1986).HetontwikkelenvandergelijkemodellenenhetonderzoekbetreffendedepenetrometerwordtnietuitgevoerdbijBattelIe,
maarvoornamelijkbijdeWES (WaterwaysExperimentStation)te
Vicksburg,USA.Daarwordtveelmilitaireresearchgepleegd.Een
probleem isdanookdateendeelvanhetonderzoekgeheim is.Hetis
detaakvanBattelleomhetonderzoekvoordepraktijkbruikbaarte
maken.Concluderendkanwordengestelddat,hoewelhetonderzoekbij
Battelleopzichwel interessant is,hetslechtsvooreendeelaansluitophetwerkvanhetICWophetgebiedvandebodemverdichting.
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6.CONCLUSIES

HetonderzoekaandeUniversitätBayreuth,deTechnischeUniversität
MünchenenopdeFALvulthetonderzoekophetICWgoedaan.Het
onderzoekophetBattelle-InstitutisminderbelangrijkvoorhetICW.
Degesprekkenmetdeonderzoekerswarenbuitengewoonhartelijken
open.ZijhaddenookveelbelangstellingvoorhetonderzoekophetICW
enzijndaaromuitgenodigdvooreentegenbezoek.Hetismijgebleken
dateenvandebelangrijkstevoordelenvaneendirectcontactmeteen
collega-onderzoeker is,datveeldieperkanwordeningegegaanopde
onderzoeksmethoden.Dezestaanindeliteratuurvaakslechtssummier
beschreven.Ookkrijgtmenveelmeerennieuwereonderzoeksresultaten
teziendanineenartikelkunnenwordenbeschreven.Decontactendie
inDuitslandzijngelegdzijnhetdanookzekerwaardomteworden
onderhouden.
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