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8^§üBèi?ighamvoerde in1907het"begripcapillairepotentiaalin;deze

grootheidkonalsmaatdienenvoordebindingsenergievanhetvochtinde
grond enwasgelijkaandeenergie,dieaangewendmoestwordenomdeœasaaeenheidwatervaneenbepaald puntindegrond te"brengennaareenvlak,
waardepotentiaal=0was (freatischoppervlak),Gardnersteldein1922
voor omvanvochtpotentiaal tespreken,daarnietalleencapillairekrachten, dochookadsorptiekrachtendepotentiaalineen"bepaaldpunt"bepalen,
endefinieerde deze (vocht)potentiaalalsdearbeid nodigomdeeenheidsmassawaterte"brengenvanpotentiaal=0 (vrijwateroppervlak)naareen
punt,waarmendepotentiaalwilbepalen» Opeenhoogtehbovenhetvrije
wateroppervlak isdezepotentiaal ineennietverzadigde grond =-(gxh ) ,
Omhet -tekenteomzeilenwordtdepotentiaaluitgedrukt alszuigspanningofonderdruk,welkegrootheden danpositiefzijn.
SamenhangtussenpFenporiëndiameter.
Tevensgeeftdepotentiaaldetotaledrukvande oppervlaktespanning
bijeengekromdvloeistofoppervlakweer,dievooreencylindrischcapillairgelijkisaan:2Hcosa .(H=oppervlaktespanning,r»straalcapillairena =contacthoek tussenwaterenwandoppervlak).
Overhetalgemeenzala weinigvan0verschillenenmagcosa =1
gesteldworden.
Nuis2Hcosa =gxhofh=2H (a»0°).
Wordtde oppervlaktespanningUitgedrukt indynespercmendeversnellingvandezwaartekracht indynespercm danisbij20 C:

h.2xJ2 t 7? m0 t H8?of„0,^0
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waarinh=hoogtevandewaterkolomincmbovenhetvrije wateroppervlak
d=doorsnedevanhetcapillairincm.
•

Dezuigspanningkanuitgedruktwordenincentimeterswaterkolom,in
mmofcentimeters kwikkolom,inatmosfeerofinbarsofmillibars.
Daardezuigspanningvanhetwaterindegrondkanvariërenvan 0tot
7
10' omwater,isdoor Schofield in1935hetsymboolpFingevoerd omin,
eengeschiktere schaaltekunnenwerken.InanalogievandepHbetekent
10
pFde logarithmevandezuigspanninguitgedrukt incmwaterkolom,waarin
Fhétsymboolisvoor"Freeenergy".DesamenhangtussenpFenporiëndiameterwordt gegeven door:pF=^"0,523-logd,
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2)
Laboratoriummethodenvoorhet"bepalenvanvoohtspanningscurven,
a)onderdruk« Onderdeeerstverzadigdemonsterswordtviaeenmembraan,
waarvandeporiëndiameterdusdanigmoetzijndatbijdegewenste onderdruk
geenluchtwordtdoorgelaten,eenonderdrukaangebracht.Ditkangeschieden
doormiddelvaneenwaterstraalpomp,elektrischaangedrevenpomp,ofeen
water-ofkwikkolom.Eetmomentwaaropdevochtspanningvanhetbodemwater
inevenwichtkomtmetdeaangelegde onderdrukkanbepaaldworden doorwegingvandemonsters ofdooraflezingvanhetniveau,waarophetuithet
monsterafgezogenwaterzichineengecalibreerdebuisbevindt.
Daargeengrotereonderdrukdan1atmosfeeringesteld kanworden,is
deonderdrukmethodebeperkt tothetpF-traject0-3.
Demerbranenkunnenonderanderevervaardigd zijnvanceramischmateriaal,glassinters englasparels.Voor onderzoekvaneengrootaantal
monsters tegelijkzijnproevengedaanmetplatenvanfiltreerpapieren
asbest,waarmede onderdrukken tot40à60,respectievelijk 150omwater
(pF1,6 à1,8respectievelijk 2,2)gerealiseerdkunnenworden.
Recenteproefnemingen inhet laboratoriumvandeBodemkundigeafdelingvanhetInstituutvoorBodemvruchtbaarheid met eenmetfijnzand
gevuldebak,waarineenbepaaldwaterniveau ingesteld kanworden,lijken
veelbelovend,Afzuigwaardentotca100cmwaterkunnenhiermedebereikt
worden;proevenomtothogerewaardentekomenzijnnoggaande.
b)overdruk.
HetpF-traject datbestrekenkanworden,isuitgestrekt:namelijkvan
0-1000atmosfeer;hettrajectvan0-15atmosfeerwordtveruithetmeest
onderzocht.Deapparatuurbestaatuiteendrukkamer,waarindevoorafverzadigdemonsters opeenmembraangebrachtworden,datvervaardigd isvan
ceramischmateriaal,cellophaanofeencellulose-achtigeverbinding,
Voordrukkentotca2atmosfeerwordtvaakgebruik gemaaktvaneen
indehandelverkrijgbarepressurecooker,waarin1ofmeermembraan-lagen
opgebouwd kunnenworden,
c)centrifuge-methode.
DezemethodewordtvoornamelijkinAmerikagebruikt'V O O Thèïrbellen'van
hetmoistureequivalent,ditishetvochtgehaltedatachterblijft ineen
monstervan0,5 of1cmdiktena30minuten onderhevig tezijngeweestaan
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3)
eengravitatiekrachtvan1000g.Hetmoisture equivalentblijkt inde
praktijkongeveerovereen tekomenmeteenvochtgehalte,verkregendoor
afzuigingmet1/3 atmosfeer,watmeereenbenaderingisvandeveldcapaciteitswaarde.
Metultracentrifuges zoudenkrachten,overeenkomend metpP4»5e*i
meer,aangelegdkunnenworden.
Decentrifugemethode isvrijwelbeperktgebleventotdebepaling
vanhetmoisture equivalent omdatmet zeerkleinemonsters (ingeroerde
toestand)gewerktmoetwordendaardesamendrukkingvanhetmonsterhet
resultaatkanbeinvloeden;deze invloed ispasverwaarloosbaaralsde
monsters 0,5 cmdik ofminderzijn.Ookkandoortemperatuursverhoging
tijdenshetcentrifugerenverdampingvanhetwateruithetmonsteroptreden.
DesamenhangtussenpFenomwentelingssnelheid isalsvolgt:
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r^=afstand monster tothetmiddenvandeasvandecentrifuge.
r ? =afstandvrijwateroppervlak tothetmiddenvandeasvande centrifuge
Co=hoeksnelheid
g=versnellingvandezwaartekracht.
d)vriespuntsdaling.
Water,datindegrond ondereenzuigspanningverkeerd,-bevriestbij
eenlagere temperatuurdanvrijwater.Hetgrondmonsterkomt ineenvat,dat
omgevenisdooreenkoudmakendmengsel.Devriespuntsdalingwordtgeregistreerddooreengevoeligethermometer;hetverband tussenpFenvriespuntdaling (t C)wordt gegevendoorpF=4,095+

logt.

Dezemethodevindtweinig toepassingvanwegehetfeitdatdestructuur
doorplotselingbevriezenverandert,(afnamevanhetvolumegewicht)en
doordat zeerhoge technischeeisenaandeapparatuurgesteldmoetenworden.
HetpF-traject datbestrekenkanwordenisongeveerpF3-4»
e)dampspanningsevenwicht.
Hierbijlaatmendedampspanningvanhetwaterindegrond inevenwicht
komenmetdeheersendedampspanningboveneenzwavelzuur-watermengsel of
boveneenverzadigde zoutoplossing.InDuitslandwordtvaakdezogenaamde
hygroscopiciteitscoëfficiëntbepaaldvolgens demethodeMitscherlich,
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4)
waarbijhetbodemvochtgehalte inevenwichtkwammetdedampspanninghoven
een10$H_SO.~watermengse] (pF+5)>àezecoëfficiëntwordt onderandere
welgehruikt omde"kleinsteWasserkapazität'1 (=veldcapaciteit)enhet
gehalteaan"totesWasser"teberekenendoorvermenigvuldigingmet4Ïb
respectievelijk2à3.Uiteraard isdezebenaderingswijzebijzondergrof.
Debijeenbepaalde dampspanninggeadsorbeerdehoeveelheid waterkan
beschouwdwordenals eenmaatvoordeactieveoppervlaktevandegrond,
waarbijechterdeionenbezettingvaninvloedis.
Demethodeheeft zichbeperkt tothetpP-traject4,5-7,0,datwil
zeggenvoordampspanningen,overeenkomend met eenrelatievevochtigheid
vankleinerdan97,5$» InhetvoordeplantbelangrijkevochtspanningstrajectpF2,0-4,2(relatievevochtigheid +99,99-98,85$)werdengeen
bepalingengedaanvanwege destrenge eisendieaandejuiste instelling
vandevereistedampspanningenhetnauwkeurighandhavenvandetemperatuurgesteldwerden.
Recent onderzoek inEngeland enAmerikaheeftechternieuweperspectievengeopendvoorhetmetenvanhogerelatievevochtigheden inhettraject95-99,98$(pF2,5-4,8).
Hoeweldedampspanningsevenwichtinstellingnietvoormassa-onderzoek
inaanmerkingkomt (kleinemonsters,langeevenwichtsinsteltijd,strenge
technische eisen)kandebepalingvooreenbelangrijkpF-trajectdienen
alscontrole opdeoverdrukmethode envooreenkleinpF-trajectmogelijk
ookvoordeonderdrukmethode» Bovendien ishetdegeëigendemethodeom
hethysteresiseffectnategaan,daareenbepaalde evenwichtsinstellinggelijkertijd zowelvandedrogealsvandenatte zijdebenaderdkanworden.
pF-bepalingen'inNederland
MetdeonderdrukmethodewordenbepaaldpF0,4;1,0;1,5? 2,0;2,3 en
2,7,waarbijgebruik gemaaktwordtvanceramische-ofglassinterplaatjes.
Indenaaste toekomstzalwaarschijnlijkalgemeende"zandbak"-methodewordentoegepast.
MetdeoverdrukmethodewordendepF-waarden3,4 en4,2bepaald,hierbijwordencellophaanmembranengebruikt.
Ook laatmenopenkele laboratoriahetbodemwater ingrondmonsters
inevenwichtkomenmetdedampspanningvandeatmosfeer;bijeenrelatieve
vochtigheid van50$isdepF-waarde 6,0.
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5)
Bodemvochtconstartten
1.Veldcapaciteit
Dit isdemaximalewaterhoeveelheid die capillairkanwordenvastgehoudenineengrond,dievrijkandrainerenenwaarbijgeengrondwaterstandsinvloed aanwezigis.
Nairrigatie ofovervloedige regenvalkomt degrond opveldcapaciteit
alsdecapillairekrachtendezwaartekrachtgaanoverheersen.
Develdcapaciteit iseenmomentopname tijdenshet uitzakkingsproces
vanhetwaterindegrond;hetisduidelijkdatdeze opnamebijeenkleigrond laternairrigatie ofberegeningzalmoetengeschiedendanbijeen
zandgrond.
RecenteAmerikaanse literatuurgeeftlagerepF-waardenvoordeveldcapaciteit dan.devroegergevondenpP2,75vaakwordt ofpF2,5 (340om
water)ofpF2,0 (100cmwater)opgegeven.Onderzoekingen inNederland,
Engeland enScandinaviëwijzeneropdatdeveldcapaciteit indebuurt
vanpF2,0 ligt.Anderzijds isinBelgiëgevondendatdeveldcapaciteit
ongeveerpF2,5bedroeg.
Uitdezeverschillende-cijfersmogeblijken dathetbezwaarlijk isde
veldcapaciteit aaneenbepaalde pFtekoppelen;deliteratuuropgavenvariërenzelfsvan50tot1000cmwaterkolom zuigspanning (pF1,5-3>0).
Hetverwelkingspercentage
Hieronderwordtverstaanhetvochtgehaltevan eengrond,waarbijde
plantdeeerste tekenenvanverwelkingvertoontenzichdaarvangedurende
12uurindonker ineenverzadigde atmosfeernietherstelt«
InAmerikawordtnogweleensonderscheid gemaakt tussen"first
permanentwiltingpoint",waarbijdeeersteverwelkingsverschijnselen optredenenhet"ultimatewiltingpoint",waarbijtotaleverwelking,ook
vandetopvandeplant,optreedtenwaarvangeenherstelmeermogelijk
is.
Het eersteverwelkingspuntzouwordenbereikt inhetzuigspanningstrajectvan5-13atmosfeer (pF3,7-4,1),het "ultimate"verwelkingspunt
zouliggentussen20en40atmosfeer (pF3,4-4,6),
Uitandere onderzoekingenkwamnaarvorendatheteersteverwelkingspuntzouliggentussen10en20atmosfeer;voordemeeste grondenwerd een
goedecorrelatie tussenverwelkingsvochtgehalte enhetvochtgehalte^erkregenmeteenoverdrukvan15atmosfeer,gevonden;het 15atmosfeer-vocht-
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6)
gehaltewordtalgemeenalsdeondergrensvande"beschikbarehoeveelheid
watervoordeplantaangehouden.
Hoeveelheid "beschikbaarwater
Hieronderwordtverstaandehoeveelheid waterdietussenveldcapacitietenverwelkingspuntvoordeplantbeschikbaar is.Dezehoeveelheid
kanperdmbovengrondvariërenvan6mm (duinzand)totmeerdan40mm
(veengrond).
Bijslibrijkegrondenkanhetluchtgehalte somseerderalsbeperkende
groeifactor optredendanhetwatergehalte.
Uit onderzoeknaar correlaties tussendehoeveelheid beschikbaar
vocht enslib-,humusgehalteenU-cijfer isgeblekendathetnietmogelijk
ishiervooreenalgemeengeldendeformule optestellen.
Welkanvoor eenbepaald gebied ofeenbepaaldestreekeenredelijk
betrouwbare formule opgesteldworden.Hetonderzoekhiernaarwordtvoortgezet.
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