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Inleiding

H e t is verheugend d a t dit j a a r verschillende nieuwe onderzoekers konden worden
aangesteld. Dit maakt het mogelijk om in de komende j a r e n het aantal onderwerpen
van onderzoek uit te breiden.
Opvallend is, hoezeer bij het onderzoek tegenwoordig de wisselwerking tussen de verschillende afdelingen noodzakelijk blijkt te zijn, om tot een goed resultaat te komen
Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek n a a r de gebruiksmogelijkheden van de
(vierwielige) verzorgingstrekker in de groenteteelt op bedden en op ruggen.
Dit probleem werd behandeld op de Ontwikkelingsdag in 1963 en vervolgens a a n de
orde gesteld op de Werktuigendag Liempde 1964. Er komen bij dit onderzoek niet
alleen tuinbouwkundige en technische vragen n a a r voren, m a a r ook arbeidskundige-, organisatorische- en economische problemen. H e t zal duidelijk zijn, dat een dergelijk onderzoek alleen door een goed samenspel tussen de betrokken afdelingen en
door contacten met de Proefstations tot een goed einde kan worden gebracht.
Anderzijds blijkt steeds weer dat efficiënt en nauwkeurig werken ten zeerste worden
bevorderd door het gebruik van doelmatige meetapparatuur. M e t het oog op het
klimaatonderzoek in kassen is aan dit p u n t veel aandacht besteed.
Als belangrijke onderwerpen van onderzoek in 1964zijn te noemen:
- het stoken met aardgas. Hiervan zijn de technische en de economische mogelijkheden onderzocht.
- het verbeteren van de „kookketel" voor narcissebollen. M e t kleine veranderingen
aan de bestaande veldketels kon reeds een veel gelijkmatiger temperatuur verkregen worden.
- het klimaat in kassen. Hierbij is gebleken dat bij lage ligging van de verwarmingspijpen de verticale temperatuurgradiènt onbeduidend klein is. Ook zijn aanwijzingen verkregen dat het buitenklimaat weinig invloed zou hebben op de horizontale
verdeling van de temperatuur en dat verschillen voornamelijk ontstaan door ongelijke verdeling van het pijp-V.O. over de kas.
- inrijvloeren en luchtweerstanden in bollenschuren. Hierbij zijn verschillende
mogelijkheden nagegaan, die betrekking hebben op het drogen van de bloembollen,
O.a. de weerstand die zij bieden aan de warme lucht door het produkt.
- het mechanisch plukken van spruitkool. Een werktuig voor het strippen van spruitkool isin prototype gebouwd en beproefd.
- het intern vervoer in de fruitteelt. Over dit onderwerp is tevens een kleurenfilm gemaakt.
- het mechanisch oogsten van bessen. In samenwerking met het Proefstation voor de
Fruitteelt in de volle grond zijn met twee typen „schudders" proeven genomen.
- een kostenvergelijking van verwarmingsmethoden. De kosten van verwarming m e t
enkele brandstofsoorten bij bepaalde teelten zijn berekend.

- chemische lichtmetingen in kassen. Hierbij is getracht een methode te vinden om
de lichtverdeling in kassen nauwkeuriger vast te leggen.
- werkmethodeverbetering in de bloemisterij. Aan dit onderzoek, dat in opdracht
van de „Vereniging de Nederlandse Bloemisterij" wordt verricht, isveel aandacht
besteed.
De Ontwikkelingsdagen over het onderwerp „Kassen en verwarming" zijn door
ruim 400 personen bezocht. Deze belangstelling is wellicht ten dele te danken aan de
actuele inleidingen die er zijn gehouden, doch anderzijds meen ik er ook een bewijs in
te zien dat het Instituut erin geslaagd is een gunstig klimaat te scheppen voor een
rechtstreekse gedachtenwisseling tussen het onderzoek en het bedrijfsleven.
Een Internationaal Symposium over arbeidskunde in de tuinbouw te Wenen is door
ons bijgewoond. Hieruit is duidelijk n a a r voren gekomen dat bij een verdergaande
specialisatie alleen door internationale samenwerking en werkverdeling de mogelijkheid wordt geschapen om de snelle ontwikkeling in de tuinbouwtechniek in de toekomst te kunnen volgen.
Voor de vele arbeid die in 1964 door de medewerkers is verricht ben ik hen zeer erkentelijk. Het verslag van hun werkzaamheden beveel ik gaarne in U w aandacht
aan.

Dr. Ir. E. W. B. VAN DEN M U I J Z E N B E R G

Algemeen overzicht

Personeel
Veranderingen, die zich in de loop van het j a a r hebben voorgedaan in en tussen de
daarbij aangegeven groeperingen van het personeel, zijn hieronder opgenomen.
aantal medewerkers bij:
onderzoek
globale beoordelingen
technische dienst
algemene dienst
C.T.T. enpublikaties
vacatures
totaal

einde1963

31
3
42
13
4
7
100

einde1964

40
3
37
15
3
2
100

De voorgenomen organisatie-wijziging is in 1964 ten dele gerealiseerd. Bij het overzicht vóór in het verslag, als ook bij bovenstaande groepering is uitgegaan van de
nieuwe organisatiestructuur.
Subsidies
H e t Koninklijke Shell Plastics Laboratorium heeft evenals het vorigj a a r een belangrijk bedrag verstrekt, te gebruiken voor onderzoek n a a r de toepassing van kunststoffen.
Ook is ter afronding van het onderzoek inzake toepassing van aardgas voor verwarmingsdoeleinden en C0 2 -bemesting in de tuinbouw een financiële bijdrage ontvangen van het Staatsgasbedrijf (Ned. Gasunie).
Documentatie
aantal
boeken
kartotheekkaarten
foto-negatieven
diapositieven

1-1-1964

31-12-1964

900
41.900
20.600
4.350

994
46.000
22.250
5.300

Verschenen publikaties
Mededeling 53 en 54,Jaarverslag 1963, Jaarboek 1964/65, en 11 Globale Beoordelingsrapporten.
Een lijst van publikaties van medewerkers in o.a. de vakbladen, is opgenomen a a n
het einde van dit verslag.
7

Congressen
Aan de volgende internationale congressen is onzerzijds door het verzorgen van inleidingen medegewerkt.
- Internationaal congres over de toepassing van plastics in land- en tuinbouw, gehouden te Avignon van 11-15 mei 1964. Dr. Ir. V a n den Muijzenberg en Ir.
Sondern hielden er een voordracht. 1 )
- Internationaal symposium van de Werkgroep „Work Study in Horticulture" van
de I.S.H.S., gehouden van 21-26 september te Wenen.
Dr. Ir. V a n den Muijzenberg en Drs. Krijgsman, respectievelijk voorzitter en
secretaris van deze werkgroep, hielden er een inleiding over „Trends in Industrial
Engineering" en „Work planning in horticulture", terwijl Drs. Vissia er sprak
over „Work simplification in Floriculture". Bij deze gelegenheid werd ook een bezoek gebracht a a n de W . I . G . 1964 tentoonstelling te Wenen, waar o.a. de torenkas
is bezichtigd.
- Ie Internationale Symposium voor industriële plantenteelt te Wenen, waar door
Dr. Ir. V a n den Muijzenberg een inleiding is gehouden.
Studiereizen
Teneinde gegevens te verzamelen ten dienste van het lopende onderzoek, zijn door
de directeur en de medewerkers studiereizen gemaakt n a a r het buitenland, waarbij
vaak belangrijke contacten zijn gelegd met collega-onderzoekers en waardevolle inlichtingen zijn verkregen. De verslagen van deze studiereizen zijn in de maandelijkse
bijeenkomsten met de medewerkers besproken; enkele verslagen zijn in druk verschenen. Deze zijn aangeduid met 1 ) en opgenomen in de lijst van publikaties op blz.
94. Niet gepubliceerde verslagen zijn op aanvraag bij het I T T ter inzage.
- Drs. Kostelijk en G.TTvan 't Sant maakten een studiereis n a a r West-Duitsland in
mei, in verband met het onderzoek naar de toepassing van de vierwielige trekker
in de groenteteelt en de functie van de „Maschinenbank".
- Ir. K o p p e en Ir. Pistorius maakten een reis n a a r het N.I.A.E. te Silsoe in verband
met eenoriëntatie overmeetinstrumenten ten dienstevan het onderzoek kasklimaat.
- J . C. Spek en F.J . Leusink maakten een reis n a a r enkele glasbedrijven in Koblenz
en bezochten een fabriek van aluminium kassen te Düren.
- J . C. Spek bezocht bij Bayer A.G. te Leverkusen de plastic kassen voor het verkrijgen van nadere gegevens over deze materie.
- De tentoonstelling Instruments, Electronics and Automation te Londen werd bezocht door A. Weijerman.
- Drs. Krijgsman en P. van Lookeren Campagne bezochten enkele fruitteeltbedrijven in Frankrijk, teneinde aldaar het gemechaniseerde transport bij de fruitoogst te bestuderen. M e t hetzelfde oogmerk werd later nog een bezoek gebracht
aan een fruitteeltbedrijf te Otterndorf in Duitsland.
- Dr. Ir. V a n den Muijzenberg had zitting in de j u r y van de tentoonstelling Internationale Floralies te Parijs om de aldaar aanwezige tuinbouwtechnische hulpmiddelen te beoordelen.
1

) zielijst publikaties blz.95.

- Dr. Ir. Germing bezocht enkele Engelse proefstations in verband met de tuinbouwkundige aspecten van het onderzoek over het kasklimaat.
- In Frankrijk heeft Dr. Ir. Germing met medewerkers van het Proefstation Alkmaar
in het dal van de Loire gegevens verzameld, ten dienste van het onderzoek naar de
mechanisatiemogelijkheden in de vollegrondsgroenteteelt.
Dr. Ir. V a n den Muijzenberg maakte een studiereis naar Polen van 10-22 december op uitnodiging van Prof. Dr. Chroboczek en hield er vier voordrachten. Doel
was een inzicht te krijgen van de stand van het wetenschappelijk onderzoek in de
tuinbouwtechniek 1 ).
- Door P. van Gemeren werd een bezoek gebracht aan het Salon voor Landbouwmachines te Brussel, de tentoonstelling van het Deutsche Landwirtschaftsgeselschaft (D.L.G.) te Hannover en de Royal Smithfield Show te Londen 1 ).
Werkgroepen
Directeur en medewerkers van het Instituut hebben zitting in een aantal werkgroepen, contactgroepen en commissies. Enkele hiervan worden in onderstaand overzicht
vermeld.
- Dr. Ir. E. W. B. van denMuijzenberg is voorzitter van de Commissie Warmtebedrijven en van de Werkgroep Workstudy in Horticulture ; lid van de Normcommissie
Landbouwwerktuigen en -gereedschappen; sub-Comm. Benamingen en definities
Land- en tuinbouwtechniek van de H.C.C.N., de Commissie Plantenbestraling van
de Ned. Stichting voor Verlichtingskunde, de Werkgroep Arbeidsfysiologie; adviserend lid van de Stuurgroep Werkvereenvoudiging in de Bloemisterij en secretaris
van de International Commission for Horticultural Engineering.
- Ir. B. J. Heijna islid van de Contactgroep Fysische Techniek.
-P.A.
Spoelstra is lid van de Werkgroep Verwarming en Luchtbehandeling van het
Kon. Inst. v. Ingenieurs.
- Drs. S. Kostelijk is secretaris van de Commissie Warmtebedrijven en lid van de
Contactgroep Tuinbouweconomie.
- Drs. H. K. Krijgsman is vice-voorzitter van de Landelijke Werkcommissie Arbeidstechniek in de Tuinbouw, en lid van de Werkgroep Arbeidsfysiologie, Cursuscommissie van de Ver. Ontw. Arbeidstechniek, en de Commissie Ontwikkeling
Arbeidskunde van de V.O.A.
- Drs. R. Vissia is lid van de Landelijke werkcommissie Arbeidstechniek in de Landbouw, van de Contactgroep Tuinbouweconomie en van de Werkgroep Ergonomie
van de Landelijke werkcommissie Arbeidskunde.
- Ir. E. W. M. Verheyislid van de Werkgroep Grondbewerking.
- C. Wegenaar is lid van de Intern. Comm. voor de beoordeling van technische hulpmiddelen van de O . E . C D .
- Dr. Ir. G. H. Germing is secretaris van de Werkgroep Kasklimaat en lid van de
mechanisatiecommissie van het Centr. Bloembollen Comité en van de Commission
on protected cultivation van de L S . H . S .

Onderzoek

A F D E L I N G I, KASSEN E N G E B O U W E N
Er is verder gewerkt aan de opbouw van de afdeling „Kassen en Gebouwen", door
hierin alle secties onder te brengen, die zich bezighouden met de verschillende aspecten van de kassen, bedrijfsgebouwen en bijbehorende installaties. De werkzaamheden van deze secties blijken uit hun namen, n.1. „Warmte-opwekking", „Lucht- en
Warmtetechniek", „Bouwtechniek", „Fysica", „Elektrotechniek". Voorts is een
sectie „Meet- en Regeltechniek" opgericht, die de voor het onderzoek noodzakelijke
regelapparatuur verzorgt.
Naast het eigenlijke onderzoek, waarvan enkele resultaten in onderstaande verslagen zijn gegeven, heeft de afdeling door h a a r technisch karakter n a a r verhouding
veel service verleend aan andere afdelingen van het I T T , alsook aan andere instituten.
Een belangrijk research-onderwerp is nog steeds de glasvervuiling vankassen, o.a. door
roet uit de verwarmingsketels. Een roetmeting wordt op blz. 21 beschreven. In het
algemeen kan gesteld worden, dat de goedkoopste oplossing is om bij roethinder een
roetvanger te plaatsen en voor de installaties voor zware stookolie deze roetvangers te
combineren met een dosering van magnesiumoxyde of andere toevoegingen. H e t
resultaat blijft echter sterk afhankelijk van de zorg, waarmee de installatie wordt bediend. Een gemakkelijke oplossing zou zijn de tuinbouwcentra van aardgas te voorzien, doch de belangen van een aardgasleiding reiken tot ver buiten de tuinbouw.
Door de bevoegde instanties wordt gelukkig reeds bezien of aardgasvoorziening
mogelijk is.
Aardgas is veelal duurder dan stookolie, doch men moet hierbij bedenken dat de verminderende glasvervuiling een gunstige invloed kan hebben op de opbrengst.
In het afgelopen j a a r is meer aandacht besteed aan alles wat met het kasklimaat verband houdt, dan wellicht uit de verslagen blijkt. Een hernieuwde aanval op het klimaatonderzoek lijkt echter pas zinvol als dit kan gebeuren met talrijker, vooral
nauwkeuriger metingen, waarvoor vaak de a p p a r a t u u r niet in de handel is, ofwel de
ervaring ontbreekt. De kennis en beheersing van het kasklimaat vormen onze belangrijkste taak, zodat wij ook in de toekomst hieraan veel aandacht zullen geven.
Luchtverwarming in kassen
Plan 235.UDC 631.344.8 :697.38

In stookkas I V bij het Instituut, een kas van 10X40 m, zijn twee luchtverwarmers en
gevelverwarming geïnstalleerd (zie afb. 1).
Het verwarmingswater stroomt eerst door de parallel geschakelde luchtverwarmers,
w a a r n a het door twee takken van de gevelverwarming terugstroomt naar de warmte10
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wisselaar. Vergeleken met vorig jaar 1 ) zijn de uitblaasopeningen van de luchtverwarmers vergroot, zodat de door de ventilator van de luchtverwarmer verplaatste
luchthoeveelheid toegenomen is. De gemeten luchtverplaatsingen zijn :
ventilator, omw./min

luchthoeveelheid m 3 /h

900
700
450

6.400
5.000
3.200

De verwarmingscapaciteit van de luchtverwarmers zal door de vergroting van de
luchthoeveelheid, vergeleken met vorig j a a r , ook vergroot zijn, m a a r deze capaciteit
is niet nagemeten.
Voor het verkrijgen van een zogoed mogelijke temperatuurverdeling in dekas hebben
de ventilatoren van de luchtverwarmers vrijwel steeds op het m a x i m u m toerental
gedraaid. De kasinhoud is ongeveer 1150 m 3 , de ventilatoren van beide luchtverwarmers doen bij het m a x i m u m toerental de kasinhoud 11,1 maal per uur circuleren.
Vooruitlopende op verdere resultaten, kan hier reeds vermeld worden, dat de vergroting van het circulatievoud van de proef van vorig j a a r met ongeveer 3 0 % , dit
j a a r niet in een verbetering van de temperatuurgradiènten of anderszins tot uiting is
gekomen.
V a n de in de kas ingevoerde warmte wordt ongeveer 6 0 % door de luchtverwarmers
verspreid, het resterend gedeelte door de gevelverwarming.
De temperatuurregeling bestaat uit een contactthermometer en een magneetklep in
de condensaatleiding van de warmtewisselaar. De contactthermometer is gemonteerd (afb. 1) op een hoogte van ongeveer 1,25 m. Voor het verkrijgen van een snelle
l
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Noordgevel
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:

Afb. 2. Plaatsingvanventilatorenen luchtkleppen

regeling wordt met een ventilator lucht langs de in een koker gemonteerde contactthermometer gezogen.
De ventilatoren van de luchtverwarmers zijn continu in bedrijf geweest, doch zij
worden uitgeschakeld tijdens het luchten met de grote ventilatoren (zie afb. 2).
De luchtverwarmers zijn dit seizoen in de hoogte instelbaar opgehangen, met de be40m.

10m.

7777777
zij-oanzicht.

voor-aanzicht.

1 circulatiepomp
2 warmtewisselaar
3 pijpverwarming

boven-aanzicht.
Afb. 3. SchemapijpverwarminginstookkasI
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doeling de luchtverwarmers hoger op te trekken, naarmate het gewas hoger zou
komen.
I n het begin van de teelt zijn de luchtverwarmers op 1m hoogte boven d e grond opgehangen. Zeven weken later zijn ze tot 2 m hoogte opgetrokken. H e t is gebleken dat
de complicatie van de hoogte-instelling van de luchtverwarmers niet door voordelen
gecompenseerd wordt.
T e r vergelijking met de met luchtverwarmers toegeruste stookkas IV, zijn metingen
verricht in de gelijkvormige stookkas I, waarin een normale, laag opgehangen pijpverwarming isgeïnstalleerd, zoals geschetst in afb. 3.
De verdeling van het verwarmingsoppervlak in stookkas I is enigszins ongelijkmatig,
o m d a t aan de zuidzijde het verwarmingsoppervlak door de aanwezigheid van een
warmtewisselaar en van verdeelleidingen relatief groter is dan elders in de kas.
Warmteverbruik

H e t totale warmteverbruik van stookkas I V bleek ditj a a r ongeveer gelijk te zijn aan
dat van stookkas I. H e t totale warmteverbruik voor de tomatenteelt, welke d u u r d e
van 11 februari 1964 tot 1augustus 1964, was 255.000 kcal/m 2 .
Temperatuurverdeling

De temperatuurverdeling is in de beide stookkassen gelijktijdig gemeten (onder meer
op 16 plaatsen, gelijk verdeeld over het oppervlak) in horizontale vlakken op 0,10 m,
0,50 m of 1m hoogte. Ook isop enkele plaatsen op 2 m hoogte gemeten.
I n deze vlakken zijn zowel in stookkas I als in stookkas I V temperatuurverschillen van
3°C waargenomen.
I n stookkas I V is 's-nachts de temperatuur op 1m hoogte 4°G hoger dan op 0,10 m
hoogte, terwijl de temperatuur op 2 m hoogte weer 2°G hoger is dan op 1m hoogte.
In de nokruimte is de temperatuur weer 1 °C hoger dan op 2 m hoogte. I n stookkas I
is het bij het inschakelen van de verwarming op 1 m hoogte ongeveer 0,5°C kouder
d a n laag bij de grond, terwijl het op 2 m hoogte ongeveer 0,5°G kouder is dan op 1 m
hoogte. De temperatuur in de nok van stookkas I is ongeveer gelijk aan die op 2 m
hoogte. Bij het eindevan deverwarmingsperiode was de verticale gradiënt vrijwel nihil.
Deze getallen zijn slechts gegeven als richtgetallen. De desbetreffende metingen zijn
uitgevoerd bij een matig temperatuurverschil tussen binnen en buiten van ongeveer
12 tot 15°C.
U i t de metingen is n a a r voren gekomen dat de horizontale temperatuurverdeling in
stookkas I (pijpverwarming) toch iets gelijkmatiger is dan in stookkas I V (luchtverwarming), terwijl de verticale gradiënt in stookkas I zeer veel kleiner is dan in stookkas I V .
De teelt
I n de stookkassen I V en I zijn op 13 februari tomaten variant Glorie op de gebruikelijke wijze uitgeplant (972 planten in 12rijen van 81 stuks).
De groei van de tomaten is in beide kassen goed geweest en vergeleken bij andere
j a r e n was de opbrengst hoog. De ventilatoren in de noordgevel zijn er de oorzaak van
dat de laatste planten tegen de gevel minder snel groeiden door lekkage van koude
buitenlucht in de kas.
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De temperatuur van de lucht en de grond zijn in beide kassen gemeten op veel overeenkomstige plaatsen, zie tabel 1.
Tabel1. Lucht-engrondtemperatuurin °C.
overdag 15.00 uur
Periode

luchttemp.
kas I kas IV

19/2t/m 25/2
26/2 t/m 4/3
5/3 t/m 10/3
11/3 t/m 13/3
14/3 t/m 18/3

20,3
19,8
19,2
20,2
22,3

21,0
19,9
21,0
21,0
21,7

's-nachts 3.00 i

grondtemp.
luchttemp.
kas I kas IV kas I kas IV kas I
15,6
16,3
15,3
16,4
16,3

14,8
15,7
15,4
16,2
16,1

16,4
15,8
13,9
16,1
15,4

15,4
14,7
13,1
15,5
15,3

grondtemp.
kas IV
13,9
15,3
14,4
15,5
15,2

15,2
16,0
15,0
15,9
15,8

De bloeivan de eerste trossen in kas I en kas I V is opgenomen.
Tabel2. Aantaltomatenplanten metbloeiendeeerstetros
9 mrt

bloeidata
kas I (buisverwarming)
kas IV (lucht- 4- gevelverwarming) .

22
66

12 mrt

16 mrt

20 mrt

67
154

286
361

639
684

I n beide kassen is bij deze stookteelt de eerste tros in bloei gekregen, hoewel uit deze
cijfers blijkt dat kas I V vroeger is dan kas I.
O p 8 m a a r t werd in kas I V en in kas I de lengte van alle planten gemeten.
Tabel3. Gemiddeldelengtevan tomatenplanten
verwarming
kas I (buisverwarming)
kas IV (lucht- + gevelverwarming)

noordhetft

zuidhelft

1,05m
1,11 m

1,14m
1,22 m

In beide kassen werd een noord-zuid effect gevonden in tegenstelling met de overeenkomstige proef in 1963, waarbij in de kas met luchtverwarmers géén noord-zuid
effect werd waargenomen 1 ). Hiervoor is geen verklaring gevonden.
In kas I is de gemiddelde lengte van de planten 1,10 m ; in kas I V is de gemiddelde
lengte 1,16 m. Door de gegevens van de lengtemeting te groeperen is in kleur een
groeipatroon gemaakt van de tomatenplanten in beide kassen. Hieruit blijkt duidelijk
dat in kas I V een strook planten tegen de noordgevel belangrijk is achter gebleven in
groei. In het midden van de kas zijn veel grote planten, juist op de plaats waar twee
luchtstromen van de luchtverwarmers elkaar raken.
O p 27 april hingen om i 2 uur in kas I V de bladeren op 1.70 m hoogte slap, terwijl
de top doorgroeide. O m het gevaar van verbrandingsschade te voorkomen is op die
x
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dag tijdelijk gebruik gemaakt van de nokluchting. Hier en d a a r kwam in kas I V
verbranding van bladranden voor; in kas I was dit minder. O p 4 mei begon de oogst.
Uit de plukgegevens volgt dat kas I V een vroegere, doch ook een belangrijk hogere
opbrengst geeft. Ook vorigejaren isdit verschijnsel geconstateerd.
Ook de opbrengst van kas I was ditj a a r goed, vergeleken bij vorigejaren. (De minder
grote opbrengst in kas I iswaarschijnlijk een gevolg van minder licht).
Tabel4. Opbrengstinkgtomaten van beidekassen

plukdata

kas I
buisverwarming,
nokluchting

kas IV
lucht + gevelverwarming,
gedwongen luchting

25mei .
26j u n i .
27juli .
8 aug..

384
1904
3102
3811

484
2852
4065
4860

De tomaten van kas I V waren goed van kwaliteit; 8 0 % was export-kwaliteit. De
sortering van exportkwaliteit was:
A

B

68,5%

7,0=

C

CC

19,7°/r

4,8%

Uit deze gegevens blijkt dat in kas I V met lucht- en gevelverwarming en een gedwongen luchting een gezond tomaten gewas geteeld is met een hoge opbrengst en een
goede kwaliteitssortering.

Kasluchting met behulp van schroefventilatoren
I n stookkas I V zijn enkele ventilatoren in de noordgevel gemonteerd, terwijl in de
zuidgevel een luchtinlaatklep isaangebracht, zoals geschetst in afb. 2. De ventilatoren
zijn in afb. 2 genummerd van 1t/m 6; de gegevens zijn vermeld in tabel 5.
Tabel5. Gegevensventilatoren voorkasluchting

diameter
capaciteit
toerental
vermogen

ventilatoren
1.2, 4 en 6

ventilatoren
2 en 5

680
11.000
915
0,55

300
3.400
2.900
0,24

mm
m 3 /h
omw./min
kW

De ventilatoren zuigen de lucht uit de kas weg. Bij het bereiken van een bepaalde op
de thermostaat ingestelde temperatuur, bij voorbeeld 20°C, worden eerst de twee
kleine ventilatoren 2 en 5 ingeschakeld. Deze kleine ventilatoren verversen de kas15

Temperaturen op17aug.om5.00uur

Temperaturen op30 nov.om5.0') uur

Buitentemperaturen 17°C

Buitentemperatuur 3,5°C

zuid

zuid
18,2

17,4
17,3

16,2

18,5
18,7

16,2

18,6

17,5
17,5

16,2
16,2

17,6
17,8 •

17,6

b

f

17,5

15,2

16,5
16,5

18,0
17,7
17,4

16,9
16,9
16,7

g

c

g

C

17,0

17,5
17,5
17,5
17,5

17,7

16,5

18,5
18,6
18,0

16,8

b

f

17.4
17,4

16,5
16,5

17,4
17,4

17,0
17,0
17,0

17,3

17,0
16,5

d
17 7
17, 7
17 7
17, 2

noord

18,2

19,6

18,1
18,0
17,7

19,8
19,7
18,1

noord

19,1
18,8
18.9
17,5

Afb. 5. Temperaturenaanhetbeginenaanheteindevan deteelt
Verwarmingspijpen

O p 51 dagen circuleerde het warme water in zes pijpen langs de oostgevel, op 39
dagen slechts vier pijpen. H e t gemiddelde rangordecijfer over deze perioden is aangegeven in afb. 6 en 7.
De invloed van de verwarmingswijze isduidelijk te zien.
Windrichting

Door indeling n a a r windrichting wordt het aantal waarnemingen per soort soms
klein. Toch blijft bij elke soort de rangorde per plaats dicht bij het gemiddelde, getoond in de afb. 6 en 7.
De horizontale temperatuurverdeling in de kas wordt blijkbaar niet belangrijk beïnvloed door de windrichting.
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Buitentemperatuur

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de windrichting, met twee uitzonderingen :
1. n a a r m a t e de nachten kouder worden blijkt in het geval oostgevel met 6 pijpen de
noord-west hoek relatief kouder te worden en de noord-oost hoek warmer;
2. in het begin van de teeltperiode, met overwegend gering warmteverbruik 'snachts, wijkt de verdeling af ten gunste van de westelijke helft. Door de lagere gemiddelde pijptemperatuur gaan dan andere invloeden een rol spelen.
Belangrijkste verschillen

1. De hoeken van de kas zijn warmer dan het midden.
2. De zuidelijke helft van de kas is gemiddeld lager in temperatuur dan de noordhelft.
D a a r de invloed van de verdeling van het verwarmd oppervlak blijkbaar groot is,
ligt de veronderstelling voor de hand, dat de opstelling van het verwarmingsapparaat
in de noord-west hoek, de niet geïsoleerde slangaansluitingen n a a r de bedpijpen a a n
de noordzijde en de concentratie van pijpen in de noord-oost hoek, een belangrijk
aandeel hebben in de hogere temperaturen aan die zijde van de kas.
Temperatuurverdelingverwarmd oppervlak

Het gemiddelde temperatuurverschil tussen pijpoppervlak en lucht, gemeten n a de
teelt in de lege kas, vertoonde een gelijkmatig beeld. Enig verband met de waargenomen temperatuurverdelingen in de beteelde kas isniet aan te wijzen.

zuid
5,9

•

b

f

3.4

1,7

g

3,5

1

•

4.9

f
-•

b

—•—
6,0

3.2

1,5

g

c

~*—i

zuid

1

i—*~~

5.2

h

3,7

2,4

2.5

d

h

—•-

7,5

6,3

noord

7,0

7,4

noord

Afb. 6. Gemiddeldrangordecijfertijdens51-dagenperiode Afb. 7. Gemiddeldrangordecijfertijdens39-dagenperiode
Oostgevel met6pijpen

Oostgevel met4 pijpen
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Verticale temperatuurgradiënt
Deze is gemiddeld lager dan 0,5°G per m 1 en onregelmatig wat het teken betreft.
N a a r m a t e met het seizoenverloop het temperatuurverschil binnen-buiten groter
wordt, tekent zich een bepaalde tendens in de gradiënt af, namelijk onder en boven
een lagere temperatuur d a n in het midden. Bovendien p u n t 4 lager d a n p u n t 1. D e
verschillen blijven echter klein.
Samenvatting
De temperatuurverdeling in de stalen 3,20 m kas gedurende de nachtperioden tijdens
d e komkommerteelt najaar 1964 werd voornamelijk bepaald door de verdeling v a n
het verwarmd oppervlak. N a a r m a t e de pijptemperatuur lager is, neemt uiteraard
deze invloed af.
Windrichting en windsterkte hadden geen merkbare uitwerking op de verdeling ; de
buitentemperatuur (anders dan indirect via de pijptemperatuur) en het niveau van
d e kastemperatuur evenmin. De verticale temperatuurgradiënt was gemiddeld kleiner dan 0,5 "C/m 1 .
Bij de bestaande verdeling van de pijpen is de zuid-west hoek het laagst en de noordwest hoek het hoogst in temperatuur.

Elektrische v e r w a r m i n g bij h e t o p k w e k e n van planten
Plan 103.UDC 621.365.4 :631.4

Bij elektrische grondverwarming worden nog veel blanke, ongeïsoleerde, verwarmingselementen toegepast. Deze elementen worden aangesloten op een transformator
m e t een secundaire spanning van ten hoogste 42 Volt.
I n gronden met een hoog zuurgehalte ontstaat sterke corrosie van het materiaal. Bovendien treedt een sterke elektriciteitsdoorgang in de grond zelf op, wat aanleiding
kan geven tot temperatuurverschillen.
O m deze bezwaren te verminderen wordt thans koperdraad gebruikt met een elektrisch isolerende laklaag. Deze laklaag is zuur- en hittebestendig. De draden worden
n o r m a a l op een transformator met lage spanning aangesloten.
Enige installaties zijn in gebruik genomen en voldoen goed.

S t o k e n m e t aardgas
Plan 239.UDC 662.69

In het kader van de toepassing van aardgas in de tuinbouw is veel a a n d a c h t besteed
a a n het stoken met aardgas in ketels, die oorspronkelijk met vaste of vloeibare brandstoffen werden gestookt.
Bij dit onderzoek is een goede indruk verkregen betreffende de te bereiken ketelcapaciteiten en rendementen bij overgang op aardgas. Globaal kunnen de uitkomsten van
de metingen als volgt worden samengevat.
- Bij ketels gestookt met cokes moet bij de bovenafbrandketels met een geringe
capaciteitsteruggang worden gerekend. Bij de kleine ketels is dit meer dan bij de
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grotere. Bij onderafbrandketels kan met een ongeveer gelijkblijvende capaciteit
worden gerekend.
- Bedacht moet worden dat bij gasstoken de capaciteit continu geleverd kan worden,
terwijl dit met cokes of kolen niet het geval is. Bij nootjesketels is de capaciteit bij
gas minstens gelijk ofhoger dan bij nootjes.
- Bij vuurgangvlampijpketels is met gasstoken de capaciteit ongeveer gelijk aan die
bij zware olie. Bij deze ketels is bij gasstoken nog capaciteitsverhoging mogelijk
door het toepassen van retarders in het convectieoppervlak.
Een verslag van de voordracht op de Ontwikkelingsdag I . T . T . 1964 is gepubliceerd
in de Mededeling 55 van het Instituut voor Tuinbouwtechniek.

Beperking roethinder
Plan 251.UDC 628.53

De uitworp van vaste zure roetdelen uit de schoorstenen van ketelinstallaties, gestookt met zwavelhoudende zware stookolie, is op vele plaatsen oorzaak van ernstige
glasvervuiling en hinder van de omgeving.
A a n een voor de tuinbouw representatieve ketelinstallatie (warmwater 2.000.000
kcal/uur) op een vrijliggend glastuinbouwbedrijf zijn metingen n a a r stof, capaciteit
en rendement uitgevoerd.
De stofmetingen zijn verricht door T . N . O . afdeling Warmtetechniek.
Bij deze metingen bleek, dat onder goede verbrandingscondities (C0 2 -gehalte in de
rookgassen 14,6%, roetindex volgens Bacherach ± 2) 4,75 gr roet per kg verstookte
olie in de rookgassen aanwezig was bij het verlaten van de ketel. O p dit bedrijf, waar
perj a a r ca. 50 kg olie per m 2 kas verstookt wordt, zou d a n ca. 240 gr roet per m 2 per
j a a r uit de schoorsteen worden geblazen.
Door het toepassen van een stofvanginrichting met cycloon achter de rookuitlaat van
de ketel werd 8 9 % van het stof opgevangen en 1 1 % doorgelaten met een deeltjesgrootte van ca. 20 micron.
Door het toevoegen van magnesium oxydepoeder aan de olievlam (2,7 kg per 1000 kg
olie) met als doel de gevormde S O s te absorberen en eventueel ontstane H 2 S 0 4 te
neutraliseren tot M g S 0 4 kan de zuurgraad van het roet opgevoerd worden tot p H = 7.
Zonder toevoeging van M g O is de p H van het roet, zoals uit metingen aan ruim 25
ketelinstallaties is vastgesteld ca. 1,75.
O p het bedrijf waar de metingen zijn verricht werd door het toepassen van cyclonen
en M g O dosering geen hinder van glasvervuiling door visuele waarneming geconstateerd.
Door het toepassen van deze maatregelen worden de jaarlijkse verwarmingskosten
op dit bedrijf met ca.ƒ 0 , 1 5 per m 2 kas verhoogd.
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Grondstomen
Plan 210. UDC 631.462

Zeilstomen

In het vorige Jaarverslag 1 ) is op de mogelijkheid van het gebruik van netten bij het
zeilstomen gewezen. H e t is zo, d a t de voordelen, die het net biedt, in de praktijk het
meest n a a r voren komen daar, waar het stomen zonder net moeilijkheden geeft of
waar sneller gestoomd moet worden. De arbeidsintensiteit bij het zeilstomen met net
wordt een groot bezwaar gevonden.
In het verslagjaar is gebleken, dat alleen de normaal gebruikte p.v.c. folie in aanmerking komt om door tuinders voor h u n bedrijven aangeschaft te worden. Bij enkele
proeven met lagedruk polyetheen zeilen (fabricagemethode Ziegler) en gelaste nylon
zeilen, zijn de zeilen zeer snel gescheurd.
Ploegstomen

M e t een gehuurde „stoomploeg" (werkbreedte 2,80 m) zijn op het I T T enkele proeven genomen. De proeven zijn uitgevoerd in een kas in droge zandgrond, welke tot
0,25 m diepte met de spitfrees is bewerkt. De ploeg draagt op de ongefreesde ondergrond. De kracht waarmee de ploeg met de lier door de grond getrokken werd is
gemeten en bleek 1000 à 1500 kg te bedragen.
U i t de metingen kan geconcludeerd worden, dat bij een juiste keuze van de stoomsnelheid en stoomtoevoer de temperatuur van de grond, welke boven het ondergrondse deel van de ploeg ligt, bij het passeren van de ploeg over de gehele breedte
van de ploeg gedurende 20 tot 25 minuten 100°G blijft. Ook een laagje van 50 m m
onder het ploeglichaam wordt opgewarmd tot 100°C, terwijl de dieper gelegen laag
tot 0,40 m nog een temperatuur van 60 à 70°C bereikt. H e t stoomverbruik is aanmerkelijk minder dan bij het zeilstomen. Door de afdeling Economie is een kostenvergelijking opgesteld voor enkele manieren van grondstomen. De resultaten van
deze berekeningen zijn vermeld op blz. 61.

Grondstomen met ingegraven polypropyleen pijpen
Plan 243.UDC 631.462 : 678.7-462

In een I T T kas van 1 0 x 4 0 m zijn in de lengterichting polypropyleen pijpen, beschikbaar gesteld door het K o n . Shell Plastics Laboratorium, met een diameter van
24,5/21,5 m m , op 0,40 m diepte en op onderlinge afstand van 0,50 m in de grond gebracht en gegroepeerd in drie secties, elke sectie met een afzonderlijke stoomtoevoeraansluiting in het midden.
De pijpen zijn per sectie voorzien van gaatjes van 1, 1,5 of 2 m m diameter op verschillende afstanden langs de pijp, die ook per sectie kan verschillen. De gaatjes zijn
regelmatig over de pijpwand verdeeld, teneinde de afvoer van het condensaat te bevorderen.
H e t doel van de proeven was te bepalen met welke combinatie een goede stoomverdeling bereikt kan worden. Hieraan voorafgaand zijn enkele proefjes op kleinere
J
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schaal uitgevoerd om een eerste indruk te verkrijgen van de vereiste gaatjesdiameter
en van de afstanden.
Bij een stoomduur van 20 tot 24 uur en 20 m lange pijpen met een inwendige diameter
van 20,5 m m op 0,40 m diepte en op 0,50 m onderlinge afstand liggend, geven de
volgende combinaties van diameter, aantal gaatjes en stoominlaatdrukken ongeveer
de gewenste resultaten.
Tabel 6. Polypropyleen pijpen voorgrondstomen

aantal gaatjes
per m pijplengte

4
2
4
2

diameter gaatjes
mm
1
1,5
2
1
1,5

stoominlaatdruk
ato
0,2
0,2
0,2
0,8
0,8

Bij de eerste groep is de opgegeven druk vrij laag, hetgeen resulteert in een afnemende
hoeveelheid uitgeblazen stoom per gaatje, gerekend van de stoominlaat n a a r het
einde van de pijp. Hierdoor wordt de grond over het laatste gedeelte van de ingegraven pijpen iets minder vlug gestoomd dan het eerste stuk.
Tijdens de proeven is dit effect gemaskeerd door het feit dat de temperaturen op elke
diepte onregelmatig over de pijplengte variëren. Dit is waarschijnlijk te wijten aan
de spiraalsgewijze verdeling van de gaatjes over het manteloppervlak van de ingegraven pijpen, waardoor op sommige plaatsen de gaatjes van twee naast elkaar liggende pijpen in dezelfde tussen de pijpen gelegen grond uitblazen en daar een snelle
opwarming teweeg brengen. O p andere plaatsen kunnen de gaatjes in naast elkaar
liggende pijpen toevallig zo geplaatst zijn, dat de stoom naar beneden wordt uitgeblazen, waardoor de boven en tussen de pijpen gelegen grond minder goed verwarmd
wordt.
Kapstomen

O p een komkommerbedrijf in Dubbeldam, waar de eigenaars een aantrekkelijk
systeem van het zogenaamde kapstomen wilden ontwikkelen, zijn enkele metingen
verricht.
Bij dit systeem wordt gestoomd onder kappen van 3 m X 2 m, staalplaat, welke belast worden met een gewicht van 300 kg of hoger. K a p p e n en ballast worden door
middel van wagentjes, welke over de verwarmingspijpen rijden, verplaatst. De
stoomdruk onder de zware kap is aanmerkelijk hoger dan bij het zeilstomen, waardoor de stoomtijd teruggebracht wordt tot bij voorbeeld 30 min. Deze zeer korte
stoomtijd maakt het systeem concurrerend met het zeilstomen.
De korte stoomtijd, gekoppeld aan een grondbewerking w a a r a a n hoge eisen worden
gesteld en enige onzekerheid over de bereikte en de m i n i m u m vereiste temperatuurverhoging op grotere diepte, zijn aanleiding geweest voor te stellen de metingen te
herhalen, teneinde door andere metingen de dieptewerking nauwkeuriger te bepalen.
Dit is inmiddels nog niet geschied, waarschijnlijk o m d a t a a n het systeem ook nog
enige mechanische bezwaren kleven.
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Z e i l s t o m e n m e t afzuiging d o o r ingegraven pijpen

Volledigheidshalve is te vermelden dat bij proeven met zeilstomen, waarbij de lucht
door middel van op 0,70 m diepte en op onderlinge afstand van 1,50 m ingegraven
plastic drainbuizen uit de grond onder het zeil wordt weggezogen, gebleken is, d a t
men op deze wijze zeer snel kan stomen. Vergeleken met het zeilstomen met netten,
kan een aanmerkelijke tijdwinst worden behaald.
Algemene opmerkingen

Bij het zeilstomen, kapstomen en ploegstomen gaat het stoomeffect niet of slechts
weinig dieper dan de diepte tot waarop de grond bewerkt is.
Zodra geëist wordt d a t er dieper gestoomd moet worden dan de diepte van de tegenwoordig toegepaste grondbewerking, is het noodzakelijk nieuwe dieper gaande en
voor de tuinbouw geschikte werktuigen te ontwikkelen.
Verder zij hier opgemerkt dat sterk het gemis is gevoeld aan fundamentele kennis van
grondeigenschappen, welke noodzakelijk is voor het verbeteren of ontwikkelen van
stoommethoden.
I n dit verband moet speciaal gewezen worden op het probleem van het verstoppen
van de uitblaasgaatjes bij het grondstomen met ingegraven pijpen of met luchtafzuiging door drainagebuizen.

Nieuw 6 m kastype
Plan 249.UDC 631.344.4/.6 :69.05

In de praktijk blijkt een Venlo-dek bij kassen snelle en goedkope montage mogelijk
te maken. Wij meenden in een gebogen metalen spant met trekstang een even simpele hoofdconstructie te mogen zien voor kassen met 6 m overspanning, (afb. 8)
Bij het Venlo-dek is een dakhelling 1 op 2 aangenomen (voor de berekeningen a =
26° 34' ), een passend gordingprofiel en een gebogen spant met trekstang. De glasm a a t is 0,73 X1,65 m. De porring van het spant is 1,365 m ; de trekstang hangt op
2,00 m boven de betonpoer. Het eigengewicht is op 17 kg/m 2 gesteld, de sneeuw
(volgens I T T voorstel) op 25 kg/m 2 , de windbelasting op 40 kg/m 2 .
De berekening is uitgevoerd volgens de bepalingen van N I 0 5 5 (TGB). Als methode

Aß. 8
Gebogenmetalenspantvoor
6m-kassen
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van berekening zijn de formules uit het boek „ R a h m e n f o r m e l n " van Kleinlogel
(Rahmenform 104) en „Stahl im H o c h b a u " aangehouden. De optredende momenten
zijn berekend volgens de methode Cross.
Hieruit bleek dat de belastingscombinatie B (eigengewicht + nuttige belasting +
matige windbelasting) de maximale momenten opleverde. Hieruit zijn dan ook de
weerstandsmomenten bepaald. Het minimale weerstandsmoment voor de kolommen
is volgens deze berekening 16 c m 3 ; I N P 8 is voldoende (W = 19,5 cm 3 ). H e t weerstandsmoment voor de gebogen buis is berekend volgens de gegevens van D I N 4114
(Berechnungsgrundlagen für Stabilitäts fälle im Stahlbau. Knickung, K i p p u n g u n d
Beulung).
Hieruit blijkt dat het minimaal toelaatbare weerstandsmoment 15,5 cm 3 moet zijn.
Dit leidde (in staal) tot dekeuze van een naadloos stalen buis 2 3 / 4 " met een wanddikte
van 5 m m .
De maximaal optredende trekkracht in de trekstang bedraagt 414 kg, waarvoor betonstaal 0 10 blijkt te voldoen. Uit deze gegevens kunnen ook andere te buigen staalen/of aluminiumprofielen bepaald worden.

Bouwtechnische proefkas
Plan 119.UDC 674.04 :69.028.2

Dit j a a r is de bouw van deze kas voorbereid. Door de Gemeente is bouwvergunning
verleend. I n samenwerking met het TNO-Houtinstituut zal een duurzaamheidsproef
van verschillende houtconserveringsmiddelen uitgevoerd worden op een kasdek.
Hiertoe zijn alle dekroeden op verschillende manieren geconserveerd 1 ).
Eén spantvak zal, in plaats van glas, worden afgedekt met een dunne doorzichtige
polyesterfilm, om een beter inzicht te krijgen in het houtgedrag onder de plastic
folie, de duurzaamheid van de folie en de praktische mogelijkheden bij het spannen
van de folie.
In deze kas worden, naast eenvoudige tralieliggers, gebogen 6 m spanten toegepast,
waarvan een beschrijving op blz. 24 is opgenomen.
I n de zijwanden worden grote ruiten (1 X2,4m en 1,2X3,2 m) toegepast, om bij lage
zonnestand een maximale hoeveelheid licht door te laten en om de stabiliteit bij wind
te bepalen.
Bij de kolommen worden drie verschillende fundatiesystemen toegepast.
De luchtramen worden als proef afgehangen aan pianoscharnieren van polypropyleen.
De kas was aan het eind van het verslagjaar in onderdelen gereed voor montage.

Bergplaats voor bestrijdingsmiddelen
Plan 233. UDC 631.2

In september 1964 is het Bestrijdingsmiddelenbesluit van kracht geworden, n a d a t
publikatie ervan in het Staatsblad van 25juli 1964 had plaatsgevonden.
!) zieJaarverslag I T T 1963blz. 23
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Afb. 9. Plattegrond bergplaats voor bestrijdingsmiddelen

T e r voldoening aan de eisen, die in dit besluit ten opzichte van het opslaan van bestrijdingsmiddelen zijn opgenomen, is een standaardontwerp van een betreedbare
bewaarplaats met bijbehorende wasgelegenheid getekend (zie afb. 9).

Houttoepassingen
Plan 232.UDC 674.04

O p aanbeveling van het I T T is in de 2e druk van Normblad N E N 3251 „Verduurzaming van hout voor woning- en utiliteitsbouw" (uitg. mei 1964) onder p u n t b een
aantal toepassingsgebieden opgenomen. Hierin zijn voorbeelden met de daarbij vereiste beschermingsgraad, de vereiste methode van verduurzaming en de keuze van
het verduurzamingsmiddel opgenomen.
O n d e r „broeikassen" wordt voor de houtduurzaamheidsklassen I I I , I V en V een
volledige of diepe bescherming geëist. Deze is te bereiken met de vacuum/druk
methode of met drenken (waarbij de tijden voor het onderdompelen variëren van
uren tot etmalen). Hierbij moeten middelen worden gebruikt, die of in water of in
organische vloeistoffen oplosbaar zijn.
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Spantberekening bij kassen
Plan 249. UDC 631.344.4./.6 :69.024.8

Teneinde bij een aantal kassen het staalverbruik per m 2 te kunnen vaststellen, zijn
een aantal kasspanten, uitgevoerd als driescharnierspant, uitgerekend, (zie tabel 7).
Hierbij vonden enkele a a n n a m e n plaats die afwijken van de thans nog geldende
Technische Grondslagen voor Bouwvoorschriften (TGB). Zulke gewijzigde aannamen waren noodzakelijk omdat kassen in het algemeen niet dienen tot verblijf van
personen en derhalve een kleinere veiligheid aanvaardbaar is en voorts omdat zonder
deze basis een technisch gefundeerde vergelijking onmogelijk is. Als eigen gewicht +
nuttige belasting is 30 kg per m 2 als een zo reeël mogelijke benadering aangenomen.
De sneeuwbelasting is op 25 kg per m 2 aangehouden (zonder reducties voor de dakhelling) op grond van overwegingen die zijn beschreven in het Jaarboek T u i n b o u w techniek 1964-'65 blz. 59. De winddruk is gereduceerd en bovendien gefixeerd op de
nokhoogte: voor 5 m, 6 m, 7 m respectievelijk 57,60 en 63 kg/m 2 , waarbij de in de
T G B voorgeschreven ontbindingen toegepast worden. De gordingen zijn berekend
op een puntlast in het midden van 75 kg; de roeden op een puntlast in het midden
van 50 kg. De toelaatbare buigspanning voor onder vacuum en druk geconserveerd
hout, wordt aangenomen als 100 kg/cm 2 ; bij staal is gerekend met 1400 kg/cm 2 .
Tabel 7. Spantberekeningen bijkassen.

,0,2
belastingen
2

sneeuw 25kg/m grondvlak
eigen gewicht*nuttige belas
kapbreedte
kniehoogte
nokhoogte
dakhelling
lengte dakvlak
windbelasting
w. ben.bij S\=1400kg/cm2
normaal profiel n°.
gewicht per m 2grondvlak
w.ben.bijcl =1600kg/cm 2
normaalprofiel n°. (
gewicht per m 2 grondvlak
w.ben.bijcl.1800kg/cm 2
normaal profiel n°.
gewicht per m 2 grondvlak

ing30kg/m 2 g rondvlak

12m
10m
2,10m
2,10m
4,98m
5,56m
30°
30°
5,76m
6,92m
58,5kg/m 2
56,6 kg/m 2
39cm 3
50cm3
12
12
2
5,86 kg/m 2 5,62kg/m
3
3
34,1cm
44cm
10
12
4,87kg/m 2
5,62kg/m 2
39,2cm3
30,3cm3
10
12
4,87kg/m 2 5,62 kg/m 2

14m
2,10m
6,15m
30°
8,10m
60,5 k g / m 2
62,4cm 3
14
7kg/m 2
54,5cm3
12
6,35kg/m 2
48,5cm3
12
6,35kg/m 2

\J-0 4

coëffiçié nten
•0.9 windbel asting
16m*
2,10m
6,72m
30°
9,24m
62.4kg/m 2
74.4cm 3
14
6,82 kg/m 2
65,6cm3
14
6,82kg/m 2
58,4cm 3
14
6,82 kg/m 2

— • -

18m
2,10m
7,29m
30°
10,38m
64,3 kg/m 2
87,8cm3
16
8,28 kg/m 2
76,8cm3
14
6,66kg/m 2
68,4cm 3
14
6,66 kg/m 2

0,4

20m
2,10m
7,87m
30°
11,54m
66,2kg/m 2
99cm 3
16
8,1 kg/m 2
86,8cm3
16
8,1 kg/m 2
77cm 3
14
6,55 kg/m 2

Mits van een weloverwogen berekening wordt uitgegaan, een uitstekende uitvoering
wordt gevolgd en een optimale staalbescherming wordt toegepast, zijn op deze wijze
hogere spanningen toelaatbaar die een geringer staalverbruik mogelijk maken.
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H o e v e e l h e d e n bouwmateriaal v o o r kassen
T o t nog toe is in de vakliteratuur weinig aandacht besteed aan de voor kassen gebruikte hoeveelheden bouwmateriaal. Voor een aantal typen is daarom een globaal
geldende overzichtstaat samengesteld, waardoor althans enig inzicht in de materiaalkosten bij een kas mogelijk is (zie tabel 8). Bij de warenhuizen is gekozen voor een
vaste voet rondom en prefab betonnen kolomondereinden. Bij vermelde warenhuizen
zijn kolommen, stralen, schoren e.d. alle van hout. Bij het tweede warenhuis is d e
onderbouw staal met buiskolommen, stralen van koudwals, windblokken van I N P en
kruisschoren van buis. Het dek is van hout. Bij het derde warenhuis is dezelfde onderbouw aangenomen als bij het tweede warenhuis, alleen zijn hier de roeden van dek en
gevels van T-ijzer.
Tabel 8. Bouwmaterialen bijkassen.
MATERIAAL VERBRUIK VAN ENKELE TYPEN KASSEN
materiaal perm2 grondvlak
2
opp.in m ' beton in m^ s t a a l ink g . hout inm3 g l a s in m^

overspanning

constructie

3,20m

hout-hout

2000

0,0121

0

0,0122

1,22

3,2Om

staal-hout

2000

0,0121

4,13

0,0097

1,22

3,2Om

staal-staal

2000

0,0121

8,86

0

1,22

6,40m

2000

0,0125

0

0,025

1,29

6,40m

hout-hout
staalspantloos

2000

0,0125

6,9

0

1,29

'6,40m

staal-hout

2000

0,0125

6,03

6,40m

staal-staal

2000

0,0125

13,31

10,60m

staal-hout

2000

0,0129

7,02

0,0132

1,32

12,80m

staal-hout

2000

0,0135

8,91

0,0141

1,38

23,00m

staal-hout

2000

0,0142

16,71

0,0163

1,42

0,0124
0

1,29
1,29

Voor de 6,40 m groep is de eerste uitgevoerd met gebogen verlijmde houten spanten
met stalen trekstang. Kolommen, schoren en roeden zijn ook van hout. Het tweede is
een spantloos type in staal met versterkte stalen glasroeden. Bij het derde zijn I N P 8
driescharnierspanten met trekstang toegepast, het dek en de gevels zijn van hout. De
vierde van deze groep heeft dezelfde spanten, waarbij echter alle glasroeden van staal
zijn.
Bij de 10,60 m kas is voor een stalen uit buis en rondstaai samengesteld spant gekozen
in combinatie met een houten dek. Bij de 12,80 m kas is een driescharnierspant van
I N P 12 met trekstang toegepast. H e t 23 m spant is uit zeer licht staal samengesteld
(praktijkconstructie).
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Afb. 10. Schema inrichting
klimaatcelmet inrijvloer

Schuurbehandeling van b l o e m b o l l e n
Plan 163.UDC 631.2 :697

Een klimaatcel van de Proeftuin voor de Bloembollencultuur te Lisse, is voor het zog e n a a m d e inrijvloersysteem ingericht. In samenwerking met het Rijkstuinbouwconsulentschap Lisse en het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek is hieraan onderzoek verricht. In afb. 10is schematisch de inrichting weergegeven.
D e bloembollen bevinden zich in kratten, uitwendig 47,5 x 4 2 , 5 X27,5 cm, met gaasbodems. De kratten zijn in 2 stapels geplaatst op een stapelbord.
Metingen aan machinaal wit-gerooide tulpen
N a het rooien moet zo snel mogelijk de relatieve vochtigheid van de lucht tot 9 5 % en
d e temperatuur tot 34°C worden opgevoerd voor het zogenaamd bruinstoken van de
huid, zonder luchtverversing. Hierna moeten de bollen gedroogd worden bij 34°G,
zonder dat droogscheuring van de huid en schimmelaantasting optreden. Dit alles
dient binnen één week te gebeuren, w a a r n a de bollen worden geschoond en verder
behandeld.
I n 21 u u r was de gehele partij van 108 kratten in 18 stapels van 6 stuks van 20 tot
3 4°C opgewarmd. De onderste krat bleef kouder dan de ruimtetemperatuur, o m d a t
«delucht er namelijk 6° afkoelt, afnemend tot 2° n a 21 uur en 1° na 69 uur als gevolg
v a n de droging van de bollen, daar de relatieve vochtigheid 4_; 9 0 % bedroeg. De
bollen in het bovenste kratje waren warmer dan die in de onderste kratten, omdat er
vochtiger lucht doorstrijkt. De horizontale temperatuurverdeling van alle kratten is
m e t een maximaal verschil van 0,5°C gelijkmatig te noemen (zie afb. 11). Na 69 u u r
was de huid bruin en werd met drogen begonnen door de bevochtigingsinstallatie te
29

L_

ruimtethermostaat

3
3

c
5>

o
c

a

3
3
O

3
T
in

O

o
c

c

3
3
O
CM

O

c

1 e loag
2e loag
3 e loag
Ae loag
5 e laag
6 e laag
meetkrat
>

20

I

I

I

I

I

I

25

1

I

I

I

30

I

I

I

I

I

I

t

35

Afb. 11. Horizontaletemperatuurverdelingvan allekratten

stoppen en enige buitenlucht te geven, zodat de relatieve vochtigheid daalde. Door de
grotere droging van de bollen in de onderste krat ten opzichte van de d a a r boven gelegen kratten was de temperatuur in de onderste krat lager, aanvankelijk 2° oplopend
tot 3,8° na 32 uur drogen. De bovenste krat behoudt vrijwel de celtemperatuur. Het
resultaat was, dat de bollen in de onderste laag kratten toen te droog waren voor het
pellen en ook huidscheuren vertoonden. De tweede laag was redelijk droog voor pellen, de derde laag vochtig, de vierde nat met een begin van schimmelvorming, de
vijfde en zesde nat met ernstige schimmelvorming.
Totaal werd door de kratten 3000 m 3 / h lucht gevoerd, dat is 830 m 3 /hm 2 stapelbordoppervlak. De lekverliezen konden niet worden bepaald.
Conclusie

Een temperatuurbehandeling gecombineerd met drogen, bij een stapelhoogte van 6
kratten, is niet mogelijk vanwege een inhomogene temperatuur en ongelijkmatige
droging. Een stapelhoogte van 2 kratten geeft goede resultaten.
Metingen bijhet heetstoken van hyacinten

Het schema van de stapeling is weergegeven in afb. 12. De temperatuurbehandeling
voorafgaande aan het heetstoken gedurende 1 m a a n d , gebeurde bij ca. 30°C met
droge bollen. Het maximum gemiddelde temperatuurverschil van de dagelijkse
30
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Afb. 12. Schemavanstapelingkrattenbijheetstoken

A»ingebouwde ventilator
B=meetkratten

waarnemingen op 13 uur gedurende de temperatuurbehandeling was verticaal
0,97° en horizontaal 0,32 °C.
Na de temperatuurbehandeling bij 30°C werd de temperatuur van de stapeling opgevoerd naar 37,5°C voor de heetstookperiode. In afb. 13 is het temperatuurverloop
gegeven gedurende de opwarmperiode van 30°C n a a r 37,5°C.
Het m a x i m u m gemiddelde temperatuurverschil van de dagelijkse waarnemingen
op 13u u r gedurende het heetstoken was verticaal 0,67° en horizontaal 0,17°C.
Totaal werd naar de kratten 2575 m 3 / h lucht toegevoerd, dit is 735 m 3 / h m 2 stapeloppervlak; het verlies over de gehele stapeling bedroeg 1003 m 3 /h.

C C C CL

n

meetkratten
i

30

32

i

\

34

I

I

36

I

I

I

38 °C
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Luchtweerstand in losgestorte bloembollen

O m een indruk te krijgen over de grootte van de luchtweerstand bij het drogen en
bewaren van bloembollen, in het bijzonder losgestort opgeslagen, zijn op kleine
schaal metingen verricht aan een 14-tal soorten bollen in een cilindrisch vat, met
variërende luchthoeveelheden en storthoogten. De bollen bevonden zich in diverse
stadia van behandeling.
Afb. 14geeft in verticale doorsnede de opbouw van het toestel.
Boven het vat met diam. 0,7 m en hoogte 0,95 m is de ventilator gemonteerd die
lucht van onder n a a r boven door het toestel zuigt. M e t een klepje aan de perszijde
wordt de luchthoeveelheid geregeld. Deze hoeveelheid wordt bepaald door de onderdruk te meten ten opzichte van de buitenluchtdruk in de instroomopening onder a a n
het toestel.
De toevoeropening is eerst geijkt met een meetflensopstelling aan de perszijde van de
ventilator. Verder zijn voorzieningen aangebracht om de lucht beter verdeeld op het
produkt te laten aanstromen.
De bollen rusten op een rooster van draadgaas, waarvan de luchtweerstand verwaarloosbaar klein is.
regelklep

Afb. 14. Verticale doorsnedevan
meettoestel
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Gemeten soorten

1 Iris (Ideal), diam. 25-30 mm.
2 Hyacint (Bismarck), diam. 40 m m , niet geheel droog.
3 T u l p (Mantilla), diam. 30-50 m m , rechtstreeks van het land, nat.
4 Hyacint (Victoire), ongesorteerd, rechtstreeks van het land.
5 Narcis (Yellow), afm. I I en I, plantgoed, droog.
6 Hyacint (Victoire), afm. 25-30 m m .
7 T u l p (Smeroe), diam. 20-40 m m , geschoond, niet gedroogd.
8 Gladiool (Groene Specht), diam. 40-60 m m , rechtstreeks van het land, met kralen, wortels en grond.
9 Gladiool (Carmen), rechtstreeks van het land, met kralen, wortels en grond.
10 Gladiool (Fantasie), diam. 25-55 m m , gewassen, gepeld.
11 Gladiool (H.T.), diam. 25-45 m m , droog, met kralen, wortels en grond.
12 Gladiool (Dr. Fleming), diam. 15-35 m m , gedroogd, gepeld.
13 Gladiool (Blondine), diam. 25-40 m m , droog, met kralen, wortels en veel grond.
14 Gladiool (Pegasus), diam. 35-50 m m , niet gedroogd, met kralen, wortels en
grond.
A/b. 15.
Verbandtussen luchthoeveelheid endrukverlies bij
viersoorten bollen

a. Hyacinten"Victoire"
ongesorteerd, direct van het
veld.

b. Narcissen"Yellow"
plantgoed, gedroogd, afm
II ml.

Q in r r r / h . m
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rf.Gladiolen "Fantasie'''
gewassen en gepeld
25-55 mm.
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c. Gladiolen"Groene Specht''
direct vanhet land met
kralenenz. 40-60 mm.

Resultaten

De vier grafieken in afb. 15 geven het verband tussen de luchthoeveelheid, omgerekend in m 3 per u u r per m 2 vloeroppervlak en het drukverlies in de laag in m m waterkolom van 4 soorten bollen.
H e t aangegeven stortgewicht is een gemiddelde; het varieert iets met de storthoogte.
De verschillen zijn echter niet groot. Voor elke gemeten storthoogte is een grafiek opgenomen.
Berekent men uit elk van deze lijnen de luchtweerstand per meter laagdikte, dan
komt men bij kleinere storthoogten op lagere waarden. De weerstand per meter is dus
nog een functie van de laagdikte.
De indruk bestaat dat de in natte toestand opgeslagen bollen een hogere weerstand
geven dan na droging. Grond tussen de bollen (vooral natte kluiten) kan een zeer
hoge luchtweerstand geven. Bij plaatsing van verschillende soorten op een droogvloer e.d. zal men hiermede rekening moeten houden.
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H e t verband tussen Q en Ap is niet zuiver kwadratisch, doch mag voor globale
berekeningen wel als zodanig worden aangenomen.
De grafieken gelden voor een temperatuur van 18°C.
De nauwkeurigheid moet gesteld worden op i 5% van de afgelezen waarden voor Ap.

Proeven met kookketels voor bloembollen
Plan 237. UDC 632.982.7 :635.965.28

O m met een warmwaterbehandeling goede resultaten te verkrijgen bij de bestrijding
van aaltjes in bloembollen, is het noodzakelijk de bollen in de ketel op dejuiste temperatuur te brengen. Voor een goede doding m a g de temperatuur nergens beneden
de voorgeschreven waarde van 43,5°G of 45°G blijven. T e hoge temperaturen zijn
ook niet gewenst, d a a r d a n kans op schade aan de bollen bestaat. O p verzoek van het
Laboratorium voor Bloembollenonderzoek hebben wij een onderzoek ingesteld naar
de temperatuurverschillen in een zogenaamde „veldketel".
Voor een goed resultaat zal het water overal in de ketel even w a r m moeten zijn; alleen dan is te verwachten dat de bollen ook op de juiste temperatuur komen. Het
bleek nu, dat er een vrij groot verschil voorkwam tussen de hoogste en de laagste
temperatuur in de veldketel, n.1. 2°C, afgekort At = 2°C (zie afb. 16). De proefnemingen zijn voortgezet in een gelijksoortige ketel met een lengte, breedte en hoogte
van respectievelijk 2 X1X 0,8 m. H e t water werd verwarmd door een petroleumbakbrander onder de ketel en drie vlampijpen over de bodem. I n plaats van korven met
bollen zijn nu kleine zakken met grove cokes gebruikt, die hetzelfde meetresultaat
geven (afb. 17).
V e r b e t e r i n g van de circulatie

Als eenvoudigste maatregel om de temperatuurverschillen kleiner te maken, is boven
de brander een vrije ruimte uitgespaard door er geen zakken te leggen (afb. 18). Het
boven de brander sterkst verwarmde water stijgt in de uitgespaarde ruimte omhoog
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Aß. 17.
Eenvoudigeveldketel

20 cm v r i j g e l a t e n ruimte
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en zal d a a r n a omlaag tussen de bollen door terugstromen. Het is belangrijk dat de
zakken of korven aaneensluiten, zodat het water beslist tussen de bollen door moet
stromen. De watersnelheid is zeer gering, nauwelijks waarneembaar, doch At wordt
Jdeiner, namelijk 1tot 1,2 °G.
M e t kleine bollen, met een omtrek van 2 à 3 cm, is het eindresultaat hetzelfde, doch
het duurt te lang voor At = 1° is bereikt. De uitvoering van afb. 18 blijft evenwel
beter dan die volgens afb. 17.
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Vervolgens is op dezelfde ketel een circulatiepomp geplaatst (zie afb. 19), die de bakinhoud 6 maal per u u r rondpompt. Deze p o m p voldeed niet zonder meer, o m d a t het
van de vlampijpen opstijgende warme water niet door de pompcirculatie werd tegengehouden, zodat de onderste bollen te warm werden. De plaat op de vlampijpen
voorkomt dit euvel. A a n de branderzijde heeft deze plaat een spleet om het water
door te laten, dat van de bollen n a a r de vlampijpen stroomt. Plaats A in de ketel
vormt een dode hoek, hier zal tijdens de opwarmperiode de temperatuur enige
graden achter blijven, doch dat wordt snel ingehaald.
O m een bestaande veldketel zo goed mogelijk te wijzigen, voldoet de uitvoering van
afb. 19 het beste; hier is At = 0,2°C. Bij een nieuwe ketel zou het nog beter zijn de
verwarmingspijpen enz. uit de ketel te laten en het water in een afzonderlijke verwarmer tussen de pomp en de ketel te verwarmen. De bollen vervuilen het water, zodat de verwarmer daarop berekend moet worden. Dit lijkt voorlopig toekomstmuziek.
Thermostaten

Bij de proeven met de kookketels zijn tevens enkele thermostaten beproefd, waarbij
de in de praktijk reeds gebruikte BM-thermocontrol, type 700, 30-80°C, 4-75 cc/
min, het best voldeed bij het stoken met petroleum. Voor stationaire installaties, gestookt met gas zal de contactthermometer voldoen, hoewel hieraan bezwaren verbonden zijn. Dit is namelijk een aan- en uit regelaar. In de stand ,,aan" zal zonder
voorzorgen de gehele brandercapaciteit geleverd worden en zullen de watertemperaturen in de buurt van de vlam te hoog zijn. Dit is te ondervangen door een grote
brander te gebruiken voor het opstoken en een kleine voor het op temperatuur houden. De BM-thermocontrol voor petroleumstook ondervangt dit bezwaar door zijn
modulerende werking.

AFDELING II, WERKTUIGEN

De afdeling Werktuigen heeft in het afgelopen j a a r voornamelijk gewerkt aan het
zoeken naar oplossingen voor bepaalde mechanisatieproblemen in de groente- en
fruitteelt.
In de literatuur is gezocht n a a r reeds bekende oplossingen over deze onderwerpen
om een inzicht te krijgen in de problemen. Vervolgens werd nagegaan of deze oplossingen a a n te passen of geschikt te maken zijn voor de Nederlandse omstandigheden.
In overleg met de afdeling Tuinbouw zijn de ideeën verder ontwikkeld door het
maken van schetsen en tekeningen en het vervaardigen en beproeven van prototypen.
Slagen deze proeven, dan ligt het in de bedoeling dat een fabrikant deze machines
gaat produceren en in de handel brengen.
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