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Indeze Leidraad-brochure zullen verschillende aspecten van het buisrailsysteem
worden besproken. In feite kunnen we
sprekenvaneentweeledigdoel:
—Vastleggenenweergevenvaneenaantal
technischeenarbeidskundigefacetten van
het systeem zoalszich dit tot nu toe heeft
ontwikkeld.
—Hetmedeopgrondvandegeconstateerde mogelijkheden stimuleren vaneen verdereontwikkelingvanhetsysteem.
Hetsysteemisalsvolgtkortbeschreven:
De verwarmingsbuizen liggen op houten
balkjesbovenopdegrond indelooppaden.
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Zofungeren ze als rails tussen de gewassen. Op deze rails kunnen wagens met of
zonder eigen tractie rijden. Vanaf die wagens kan de gewasverzorging en het oogstenplaatsvinden. Erzijntypenwagensdie
gemakkelijk overhet hoofdpad naar detegenover gelegen buisrails zijn te verplaatsen.Voorb.v. oogstwerkwordenvaakwagensvaneenvoudigerconstructiegebruikt.
Nadeteeltkanmen de buizen op degrond
latenliggenoftegendepotenaanzwenken.
Eenenanderisafhankelijkvanwat erdaarnaindekasmoetgebeuren.

HOOFDSTUK1

Arbeidals produktiefactor
Ir.J.C.J.Ammerlaan
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Bij de menselijke arbeid die
op een bedrijf wordt gebruikt, heeft men te maken
met zowel een kosten- als
opbrengstenaspect. Dekostenworden bepaalddoor de
noodzakelijke hoeveelheid
arbeidsuren en de daarvoor
te betalen prijs. Het opbrengstenaspect komt tot
uitdrukking indevergoeding
diedeleveranciervandearbeidontvangt.
Arbeidiseenzeer complexe
produktiefactor geworden,
omdataandetweegenoemdeaspecteneensteedsgroter aantal facetten zijn verbonden. Zo omvat het opbrengstenaspect meer dan
alleeneeningelduittedrukkenvergoedingvan degeleverde prestaties en lijken
immateriële zaken als verantwoordelijkheid, variatie,
overleg e.d. in de toekomst
steeds meer gewicht te krijgen.
Aan de kostenkant moet
(Hetbuisrailsysteem)

rekening worden gehouden
met ontwikkelingen die er
op gericht zijn de werkomstandigheden optimaal te
maken.Dehiervoor noodzakelijke maatregelen zullen
niet altijd onmiddellijk een
voldoende verbetering van
deefficiency tot gevolg hebben. Opde wat langere termijn zal dit over het algemeenweihetgeval zijn,omdat dan de verschillen in

aantrekkingskracht tussen
bedrijven en bedrijfstakken
een rol zullen spelen en
daarmeedeconcurrentiepositieinhetgedingis.Metandere woorden, werknemers
zullenvoorkeur hebben voor
bedrijven waar het prettig
werkenis.
Ontwikkelinginde
arbeidskosten
De Nederlandse volkshuisvolwaardige arbeidskrach-

Tabel 1Ontwikkeling inde totale loonkosten van
tenindetuinbouwvolgensCAO
Jaar

Loonkosten
ingld.
per

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978(1/7)

Aantal
arbeidsuren
per

Loonkosten
ingld.
per
per

jaar

index

jaar

index

week

13200

100
110

2050

255
280

6,50
7,20

1993
1956

330
380

8.70

22700
27100

130
149
172

100
98
97

204

29200
31500
33100

220
236
250

1865
1894
1888
1880

14600
17200
19700

2018

1940

95
96
91
92
92**
92

435
520
560
605
636

uur

10,00
11,70

index
100
112
134
155

181
14,50 225
15,40 239
16,70 259
17,60 273

houding endusookde glastuinbouw is met een enorme stijging van de prijs
van arbeid geconfronteerd.
Sinds 1970 is de prijs per
uur geleverde arbeid bijna
verdrievoudigd(tabel 1).
Wanneerwede prijsstijging
van arbeid vergelijken met
die van grond, energie, gebouweneninstallatieszoals
ze in de laatste 5jaar in de
glastuinbouw zijn opgetreden,neemt arbeid nog geen
extreme positie in (tabel 2).
Hoewel de mate waarin
prijsstijgingen voorkomen
eenbelangrijkgegeven is,is
hetnatuurlijkvooralvanbelangte weten welk aandeel
dearbeidskosten inhettotale kostenpakket hebben. In
de glastuinbouw zien we
daar nogal wat variatie in,
afhankelijk van bedrijfstype
enteeltplan.
Voor de glasgroentebedrijvenmetbuisverwarming ligt
dit aandeel de laatste jaren
opca.3 0 %(tabel3).
De overige kostenposten
1
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Werknemers zullen meer en
meer de voorkeur geven aan
bedrijven waar de werkomstandigheden zoplezierig mogelijk zijn

hebben elk op zich nog
steeds een kleiner aandeel
in de totale kosten. Het ziet
er ook niet naar uit dat op
korte termijn dit beeld w e zenlijkzal veranderen.
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om de werkomstandigheden
aantepassen aanhuidige of
toekomstige opvattingen en
eisen opdit terrein. Verlichting van de arbeid en verbetering van de werkhouding
lijken v o o r d e hand liggende
mogelijkheden.
Hoewel de mogelijkheden
duidelijk aanwezig zijn vindt
toch defeitelijke toepassing

glasgroenteteelt een belangrijkdeeluitvan de totale
arbeidsbesteding, namelijk
ca. 6 0 % .Eenwezenlijke arbeidsbesparing op het werk
dat in de werkpaden wordt
verricht, zaldusvoor hetgehele bedrijfsgebeuren van
betekenis zijn.
In de tweede plaats schept
het systeem voorwaarden

Tabel2:Indexcijfersvaneenaantalkostenposten
Opwelke manier kanop
geschetste ontwikkelingen
worden gereageerd?
Allerlei technische ontwikkelingen in de meest ruime
zin hebben de glastuinbouw
in staat gesteld de arbeidsproduktiviteit te verbeteren. Ook levert de verbeteringvande bedrijfsvoering
een bijdrage.
Een van de technische ontwikkelingen die hierbij mogelijk een belangrijke bijdrage kan leveren is het zgn.
buisrail-systeem dat in de
volgende
hoofdstukken
w o r d t besproken. Dit systeem lijkt mogelijkheden in
zich te hebben, omdat in de
eersteplaatsditsysteem gericht isopde uitvoering van
dewerkzaamheden die inde
werkpaden
plaatsvinden.
Dezewerkzaamheden (voornamelijk gewasverzorging
en oogsten) maken in de

Jaar

Index
Index
grondprijs gasprijs

Index
Index
belangrijk- arbeid

Index
kostenvan

(Westland) (1 jan.)

stege(peruur)
bouwenen

levensonderhoud

en ontwikkeling zeer geleidelijk plaats. De ontwikkeling heeft alleen inde zwaar
verwarmde
groenteteelt
plaats gehad. In de bloemisterijsector vindt de toepassingp p enkele rozenbedrijven plaats, wanneer w e
tenminste de toepassing
van tetransporteren enverrolbare tabletten in de potplantenteelt buiten beschouwing laten. De traditionele buisligging zal hier
ongetwijfeld een belemmering vormen.

eninstal.
(vnl.kassen)
1972
1973
1974

100
115
160

1975
1976
1977

200
300
400

100

100

100

100

101
122
155
211
251

107
113
121
136
147

116
135
168
178
193

108
118
130
141
151

Tabel 3: Kostenontwikkeling van enige belangrijke kostenposten in gld./
m 2 op glasgroentebedrijven met buisverwarming (volgens rentabiliteitsonderzoekLEI)
1972
gld./
m2

1973
gld./
% m2

6,60 31

7,50

1974
1975
1976
gld./
gld./
gld./
% m2
% m2
% m2
%

5,80 28 6,90

31 8,60 31 9,50 31 10,40 30 arbeidskosten
29 8,20 30 8,70 28 9,40 27 kostend.p.m.

4,10 19 4,20
4,10 22 5,20

18 5,10 18 6,00 20 7,40 22 energiekos22 5,80 21 6,70 21 7,10 21 ten

21,10 100 23,80 100 27,60 100 30,90 100 34,30 100 overige

(Hetbuisrailsysteem)
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Bedrijfsindeling
In dit hoofdstuk
wordt ingegaan op
de mogelijkheden
die een bestaand of
nieuw bedrijf heeft
tot het invoerenvan
het buisrailsysteem
in relatie met dekavel- en bedrijfsindeling. Het blijkt dat
het buisrailsysteem
op elk bedrijf met
weinig moeite is in
tepassen

sen de gewassen meer
gemechaniseerd wat invloed heeft op de loop- en
werkafstanden. Bij indeling
van bedrijven zou met deze
ontwikkeling rekening gehouden kunnen worden. In
ditonderdeelvandebrochure gaan we in op de mogelijkheden tot (her)indeling
van bestaande en nieuw te
stichten bedrijven bij toe-

Debedrijfsafmetingeninde
tuinbouwvestigingenzijn
gebaseerdopdehuidigenormeneninzichten

breedte van 2.50 m is voor
ditpadvereist. Ineenbedrijf
zoalshiervoorgenoemd,zullende loop- en werkafstand
ongeveer 35.50 m bedragen. Regelmatig komt het
voor dat een aangrenzend
bedrijf van dezelfde breedte
wordt aangekocht. Er ontstaatdaneenbedrijf waarbij
de werkafstanden variëren
van 35,50 mtot plm. 41 m.
In het geval het bedrijf nog
nietbeschiktovereengevelpadenbijdeherindeling het
buisrailsysteem wordt aangelegd, moet men er naar
streven dat de loop- of

Ing.J.Oosthoek
De indeling van een
glastuinbouwbedrijf heeft
steeds meer invloed op de
bedrijfsresultaten. Op een
bedrijf dat efficiënt is opgezet, wordt de teeltruimte
optimaal benut. Zowel bij
herindeling van bestaande
alsbij hetstichtenvan nieuwe bedrijven kan door een
juiste opzet een belangrijke
arbeidsbesparing en een
goedwerkklimaatontstaan.
Omeen„optimale" bedrijfsindeling te verkrijgen moet
erop een aantal zakenworden gelet, zoals de mate
waarin arbeid kan worden
gemechaniseerd engeautomatiseerd. Als loop- of
werkafstand wordt voor de
meeste bedrijven ongeveer
40 m aangehouden. Dit betekenteenbouwbreedtevan
81 m, waarbij het transport
via een middenpad onder
glas plaatsvindt. Men heeft
daneenonevenaantal pootafstanden van 3 m breedte,
zodat aan beide zijden van
het middenpad een gelijke
afstand ontstaat. Het transportpad van beton sluit
rechtstreeks aan op de bedrijfsschuur.
Door de invoering van buisrailsystemen op een aantal
groenteteeltbedrijven is de
arbeid en het transport tus(Hetbuisrailsysteem)

passing van het buisrailsysteem.
Bestaandebedrijven
Van bedrijven die heringericht moeten worden liggen
de afmetingen meestal al
vast. Een bouwbreedte van
38 meter kan hier bij voorbeeld nog bij voorkomen.
Overschakelen op het buisrailsysteem is toch vrij gemakkelijk te realiseren. Er
zullenslechts aanpassingen
nodig zijn,zoals het weghalenvanhet reeds aanwezige
pad;aanpassingvanhetverwarmingsnet; het aanleggen van een transportpad
langsdegevelendergelijke.
Het transportpad langs de
gevelmoetvoldoende breed
zijn om de wagentjes vlot
van en op de buizen te manoeuvreren. Een nuttige

de huidige inzichten en
gegevens.Eenvan degegevens is dat de oppervlakte
van de kavels moet liggen
tussende1,7en2,5 ha.Een
dergelijkeeenheid per kavel
wordtwelaangeduidalseen
bedrijfsset. Op deze kavels
kan, met inachtneming van
plm. 15% grondoppervlakverlies ten behoeve van de
woning, bedrijfsschuur, erf
etc, ongeveer 14.000 tot
ruim21.OOOm2glasworden
gebouwd. Bij een vastgestelde kaveldiepte van 200
m bedraagt de kavelbreedte
83 mendebouwbreedte 81
m. Bij toepassing van het
buisrailsysteem bij deze kavelgrootte zijn een aantal
bedrijfsindelingen mogelijk.
Hieronder zullen zes situatieswordenbesproken.

werkafstand aan beide zijden van het pad gelijk zijn.
Dit laatste geldt echter ook
als er geen buisrailsysteem
wordtaangelegd.

Situatie1
Infig. 1 iseenindelingweergegeven met het transportpadop39.25 mvanaf degevels. Het transportpad is
2.50 m breed en ligt in het
midden van de kappen. Het
transport met behulp van
buisrailwagentjesgeeftweinig problemen. De meeste
wagentjes zijn zo uitgerust
dattransportover+ietbetonpad naar de buizen aan de
andere zijde geen bezwaar
is(ziehoofdstuk3).

Nieuwebedrijven
Bij het stichten van nieuwe
bedrijven, die vaak gelegen
zijn in een georganiseerde
tuinbouwvestiging, is het
zinvolomtewetenof hetgebruik van het buisrailsysteemvaninvloedkanzijn
opdekavelindeling enopde
bedrijfsindeling. In veel gevallenzullen in een georganiseerdevestiging de afmetingenvan dekavelstoinnen
zekeregrenzenzijnbepaald.
Dit geldt met name voor de
lengte en diepte van de kavels. De afmetingen zijn
gebaseerdopnormendietot
standzijn gekomen volgens

Situatie 2
Infiguur 2 is het transportpadlangsééngevelgepland
eneen looppadlangs deandere. Het rijden van de wagentjesvanhet ene naar het
anderepadmoetsnel engemakkelijk kunnen plaatsvinden. Uit bedrijfstechnisch
oogpunt bezien geeft deze
indelingweinig of geenprobleem.Eenaanpassing inde
vorm van een transportpad
achterde bedrijfsgebouwen
om, is noodzakelijk. Om in
deschuurtekomen moet bij
gebruik van transportwagens tweemaal een hoek
van 90° worden gemaakt.

Indien hiermee rekening
wordt gehouden door de
straalvandehoek ruimer te
nemen en de inrijopening
naar de schuur breder te
houden, behoeft dit geen
problementegevenvoor het
transport. In hoeverre een
loop- of werkafstand van
78,50 mvan invloed zijn op
arbeidskundig of verwarmingstechnisch gebied —
dan wel een belemmering
vormen bij de teeltkeuze —
zal in de hierna volgende
hoofdstukken worden behandeld.
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1. SCHUUR 10x24 m

Situatie 3
Wezieninfiguur 3eenindeling waarbij langs beide gevels een transportpad ligt.
Dithoudtindat naarverhouding meer grondoppervlak
nodig is voor transportpaden. Tussen schuur en warenhuis of in het warenhuis
moet een ruimte worden
gereserveerd van plm. 3 m.
Meestalwordt hiervoor een
volledige standaard kapbreedtevan 3,20 mgereserveerd. Overigens heeft deze
indelinggeenbelangrijkeinvloedopdeverdere indeling
vanhetbedrijf.
Situatie 4
Wanneer een kweker een
grote glasoppervlakte wil
bouwen in een project waar
dekaveldiepte isbepaaldop
200 m,zoalsbij voorgaande
situaties, dan zal de bouwbreedte groter moeten worden, dus ook dekavelbreedte. Stel dat de kaveloppervlakte2,50 ha bedraagt met
een kaveldiepte van 200 m,
dan zal de breedte 125 m
zijn en debouwbreedte 123
m. (Aan beidezijden 1m uit
de erfscheiding.) Hier kan,
weer bij een grondoppervlakverlies van 15%, ongeveer21.000m 2glasworden
gebouwd. De indeling van
eenbedrijf metdezebreedte
kan er bijvoorbeeld uitzien
zoals in figuur 4 is weergegeven. Hettransportpadvan
beton ligt op 60,25 m vanaf
de gevels. Het pad is 2,50
mbreed en sluit rechtstreeks aan op de bedrijfsschuur.Indefiguur istussen
de schuur enhet warenhuis
een ruimte gereserveerd,
bijvoorbeeldeenstandaard-
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4 EVENT 2e WOONHUIS
WARENHUIS 3,20m OF VEELVOUD
KAVELBREEDTE 8 3 m
BOUWBREEDTE 81 m
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4. EVENT 2e WOONHUIS
WARENHUIS 3,20m OF VEELVOUD
KAVELBREEDTE 8 3 m

pad 3 m J

BOUWBREEDTE 81m
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kap van 3,20 m, waarin
gietwaterpomp, mestbakken, regelapparatuur e.d.
kunnen worden ondergebracht.Dezeruimteisechter
niet noodzakelijk in verband
met het transport. Het buisrailsysteemkanwatdekavel
en bedrijfsindeling betreft
zonder bezwaren worden
toegepast. Een werk- of
looplengte van ca.60 mzal,
ook in verband met een mogelijke omschakeling naar
bloementeelt, bekend moetenworden.

O

teà
AANVOERSLOOT

^ : •#
1. SCHUUR I 0 x 2 4 m
2. KETELHUISWxSm
2. WOONHUIS
4

EVENT 2 * WOONHUIS

WARENHUIS 3,20m OF VEELVOUD
KAVELBREEDTE B3m
BOUWBREEDTE 81m

o

•O

AANVOERSLOOT

il

if

^ 1 _

h

2

ii

KETELHUIS 101(10m

1

WOONHUIS

4

EVENT ? • WOONHUIS

WARENHUIS 2L20mOFVEEI
KAVELBREEDTE 1 ï 5 m
BOUWBBEEOTE I 2 3 m

o
(Hetbuisrailsysteem)

Situatie5
Een bedrijf met een kavelbreedte van 164 m en een
bouwbreedte van 162 m is
weergegeven in figuur 5.
Dezeindeling iseenverdubbelingvaneensetvan83m,
zoals infiguur 2isgetekend.
De werk- of loopafstanden
bedragen 79,75 m. Door de
grote breedte is het bedrijf
zodanig ingedeeld, dat het
mogelijk isomaaneenzijde
uit te breiden tot op ca. 6 m
vanaf desloot. Dewoonhuizen zijn op de andere zijde
van het perceel gebouwd.
De bedrijfsschuur met aan
beidezijdeneenketelhuis is
centraal ten opzichte van
het perceel getekend. Uiteraard is een andere indeling
ook mogelijk. Deze indeling
kan ook worden toegepast
wanneer men het buisrailsysteemwilgebruiken.
Situatie6
Tercompletering is in figuur
6 een bedrijfsindeling gemaakt waarbij twee transportpadenaanwezigzijn. De
bouwbreedteisweer gehouden op 123 m. Dit betekent
dat bij het toepassen van
tweepadenmeteenbreedte
van elk 2,50 m de loop- of
werkafstand 29,50 m bedraagt. Hettransport van de
buisrailwagentjes behoeft
geen probleem te zijn (zie
hoofdstuk 3).Wat betreft de
invloedvaneendergelijk regelmatig toegepaste indeling op de bedrijfsindeling
moet worden opgemerkt,
dat in dit geval een ruimte
tussenschuur enwarenhuis
nodig is. Hettransport moet
via deze ruimte (bij voorbeeld een 3,20 m kap)
plaatsvinden
naar
de

schuur. In het totale indelingsontwerp is dit echter
vanondergeschiktbelang.
Conclusie
Hetbuisrailsysteemkanvrijwel altijdworden toegepast.
Dekavel ende bedrijfsindeling hoeven over het algemeen niet te worden veran-

derd of aangepast wanneer
men wil overgaan op het
buisrailsysteem. Dit geldt
met name voor de externe
bedrijfsplanning. Hieronder
wordt in dit verband
verstaan het vaststellen van
de kavelafmetingen, de
plaatsvan dewoning en de
bedrijfsgebouwen, e.d. Bij

het opstellen van indelingsplannen voor tuinbouwvestigingen, waarbij
de kaveloppervlakte is bepaald op 1,70 tot ongeveer
2,50 ha, behoeft geen of
nauwelijks rekening gehouden te worden met het al
dan niet toepassen van het
buisrailsysteem.Hettoepas-

senvan het buisrailsysteem
heeft ook op de interne bedrijfsindeling niet zoveel effect. Andere factoren zoals
arbeid,
verwarmingssysteem e.d. zijn voor deze indelingbepalend.
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Verwarmingstechnische
kantenvanhet buisrailsysteem
De verwarmingstechnische aspecten van het buisrailsysteem, zoals
o.a. de plaatsing
en constructie van
het buizennet en de
gevolgen van het
systeem op de
warmte-afgifte en
energiebehoefte/energiebesparing komenindit hoofdstuk
aan de orde. Enkele
praktische tips voor
de aanleg van dit
transportsysteem
vindt u aan het eind
vanhet hoofdstuk.

grotekaplengte,zaldit euvel
duidelijk tot uiting komen.
Een ander nadeel kan zijn
dat alle verwarmingsbuizen
laag zijn gelegen. Hoewel
dezesituatieuitoogpunt van
energiebesparing gunstig is
te noemen, kan het om
klimatologische
redenen
noodzakelijk zijn om een
deel van de buizen hoger
aan te brengen om zodoendewarmte bovende gewassentebrengen.

Ing.J.C. Meijndert
BUIZENALS DRAGERS
VANDERAILBUIZEN
Het oorspronkelijke zgn.
„ZegwaarcT-systeem heeft
enkele verwarmingstechnische bezwaren. Bij dit systeem wordt een deel van
de verwarmingsbuizen gebruikt als dragers voor een
anderdeelvandebuizendie
als rails voor de wagens
dienst doen (tek. 1). Het
hierbij uitgevoerde verwarmingssysteem heeft als nadeel dat de buizen aan één
kopgevel(railspijpen)en aan
één zijgevel (draagpijpen)
worden gevoed met aanvoerwater endataan deandere zijden, respectievelijk
kop- en zijgevel, het retourwaterwordtafgevoerd.
Op deze wijze zal in zone A
(tek. 1) de hoogste ruimtetemperatuur ontstaan en in
zone Bdelaagste. Vooral bij
grote complexen, met een
groot aantal kappen en een
(Hetbuisrailsysteem)

Doortoepassingvanslangenkunnendebuizenweerals
strängenwordenuitgevoerd

„Zegwaard"-systeem. Een
deelvandeverwarmingsbuizenwordtgebruiktalsdragers
voorandereverwarmingsbuizendiealsrailsdienstdoen

TICHELMANSYSTEEMRAILBUIZEN OP HOUTEN
BLOKKEN
Een verbeterde opstelling
vanhetrailsysteem istezien
op tekening 2. Hier wordt
met eenvariatie op het normale verwarmingssysteem
verkregen,dat debuizenzowel aande warenhuispoten
alsopdegrond (inde werkpaden) kunnen liggen. De
verwarmingkanworden uitgevoerdmet het normaleTichelmansysteem zodat bij
goedeberekeningenuitvoering, een gelijkmatige ruim-

retourrailpijpen

aanvoer
dragers

Tekening1

tetemperatuur kan worden
behaald.
VERPLAATSINGVAN DE
RAILBUIZEN
Het verplaatsbaar maken
van de railbuizen kan op
enkele manieren tot stand
worden gebracht. Op tekening 2wordt dit bereikt door
middel van konische koppelingen. Hierdoor zijn de buizen op- en neerklapbaar,
waarbij moet worden opgemerkt dat de buizen bij ligging aan de poot iets hoger
moeten worden aangebracht dan bij vaste buizen
gebruikelijk is.Eenen ander
omtebereikendatbij zwenking de buizen beide in het
werkpad komen te liggen.
Deze hogere ligging kan bij
sommige teelten ook haar
voordeel hebben (minder)
straling op lage gewassen).
Bij grote lengten kan het
nuttig zijn op halve lengte
nog een scharnierpunt, bevestigd aan de betonnen
warenhuispoot, te maken
om het op- en neerklappen
tevergemakkelijken. De extrauitgavenvoorditsysteem
beperken zich tot vier konische koppelingen, enig
klein materiaal (bochten
e.d.) en enige extra arbeid.
Belangrijk bij deze methode
isdat de draadverbindingen
van de buizen aan de konische koppelingen dienen te
worden afgelast. Wordt dit
niet gedaan dan zal bij
verplaatsing de draadverbinding gaan draaien in
plaats van het konisch gedeeltevandekoppeling.Gevolg is lekkage omdat de
pakking in de draadverbinding daarbij wordt stuk gedraaid.
Een variant op dit systeem
wordt verkregen door de
koppelingen en de aansluitbuizen te vervangen door
slangen(tek.3).
In tegenstelling tot het systeem met koppelingen,
waar in het ene pad de
twee aanvoerbuizen en in
het andere pad de twee retourbuizenzijngelegen,kunnen met toepassing van
slangen de buizen weer
als strängen worden uitgevoerd. Dan heeft men de
heen- en terugkerende waterstroom dus in éénpad.
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Tekening2
konischekoppelingen

Eenverbeterdeopstelling
vanhetrailsysteem.Alsvariatieophetnormalesysteem
waarbijdebuizentegendewarenhuispotenliggen,kunnen
debuizenookindewerkpaden
wordengelegd

Eenvariantopdesituatie
vantek.2wordtverkregen
doordekoppelingenenaansluitbuizentevervangendoor
slangen

Tekening3
(Hetbuisrailsysteem)
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Ookde hoogteligging aan de
poot kan naar w e n s worden
gekozen, omdat bij voldoendelengtevande slangen het
verplaatsen flexibel wordt.
Een vrij achterpad, als op
tekening 3, is vanzelfsprekend ook met toepassing
van koppelingen te maken.
Van belang bij de keuze van
slangen is de uitvoering ervan. Voorop moet staan dat
de slangen, ook bij hoge
temperaturen, geen gassen
kunnen afgeven die voor de
gewassen schadelijk kunnen zijn. Om de sterkte en
betrouwbaarheid van de
slangen te waarborgen zal
het noodzakelijk zijn dat in
het slangmateriaal twee
canvasinlagen zijn aangebracht.

O

o

o

WARMTE-AFGIFTE
Voor het gebruik als rail dienen de buizen op geïmpregneerde houten balkjes te liggen. Om middels de buizen
onder alle omstandigheden
een optimale warmte-afgift e t e verkrijgen, is het noodzakelijk dat de buizen ruimschoots vrij van de bodem
zijn gelegen. Bij contact van
de buizen met de bodem kan
geen lucht om de buizen circuleren. Hierdoor zal de
warmte-afgifte door convectie (stroming) belangrijk
minder w o r d e n . Afhankelijk
van de draagkracht van de
grond en de maximaal te
verwachten belasting zal de
diameter of hoogte van de
balk moeten worden bepaald. Eventueel ophalen
van de balkjes, tijdens de
teelt, zal noodzakelijk kunnen zijn.
LENGTE V A N KAPPEN EN
STRÄNGEN
Het systeem komt meer tot
zijn recht naarmate de kappen en strängen langer
zijn.
Aanleginvesteringen
worden dan relatief goedkoper.
Bij nieuwe installaties zou
de mogelijkheid kunnen
worden overwogen geen
middenpad meer aan te
brengen, maar het transportpad aan één van de kopgevels te houden. Met de op
deze wijze verkregen grote
stranglengten worden de al
eerder genoemde voordelen
(Hetbuisrailsysteem}

verkregen. Naast de voordelen moeten enkele andere
zaken niet uit het oog worden verloren.

Deslangenmoetenopeen
deugdelijkemanier worden
bevestigdomte voorkomen
datzevanhetgladdebuisein- deafglijden. Hieriseenverdikkingopgelasten isdezaakmet
eenslangenklem vastgezet

Debuizenmoetenvrijvan
degrondblijventeneindeeen
optimalewarmte-afgifte te
verkrijgen

TABEL1 Weerstandvan strängenbijheetwaterverwarming
Temperatuurwater:110-90°C
Temperatuurruimte:15°C
ÛT.water-ruimte:85°C
kap- streng afgifteper pijpdia- slangdia- waterhoe- Totale
lengte lengte Strangin meterin meterin veelheid strangweerin
in
kcalper
mm
inches
inliters
standin
m
m
uur
peruur
mmw.k.
84 14.160
46,5/51 3/4"
708
202
40
64 28.320
46,5/51 1"
80
1.416
470
120 244 42.480
46,5/51 11/4"
2.124
976
160 324 56.640
46,5/51 11/4"
2.832
2.037
TABEL2 Weerstandvan strängenbij warmwaterverwarming
Temperatuurwater:92,5-77,5°C
Temperatuurruimte:15"C
AT.water-ruimte:70°C
kap- sträng afgifteper pijpdiaslangdia- waterhoe- Totale
lengte lengte Strangin meterin meterin veelheid strangweerin
in
kcalper
mm
inches
inliters
standin
m
m
uur
peruur
mmw.k.
3/4"
747
40
84
46,5/51
220
11.200
80
46,5/51
1"
1.494
507
164 22.400
120 244 33.600
46,5/51
2.240
1.036
11/ 4 "
160 324 44.800
46,5/51
11/ 4 "
2.987
2.391

STROMINGSWEERSTAND
Bij grotere stranglengte
neemt
de
stromingsweerstand in de Strang toe.
Deze toename is evenredig
met het kwadraat van de
toename van de stromingssnelheid. Dat w i l zeggen dat
bij een dubbele hoeveelheid
waterverplaatsing de snelheid tweemaal zo groot
wordt en de weerstand, bij
gelijkediameter,viermaal zo
groot. Eentwee maal zo grote
hoeveelheid
waterverplaatsing is noodzakelijk
bij een tweemaal zo lange
sträng. Daar de totale
weerstand wordt bepaald
door deweerstand per strekkende meter x het aantal
meters, zal het duidelijk zijn
dat dit bij grote lengte een
belangrijke factor kan zijn bij
bepalen van de totale pompdruk. In de tabellen 1 en 2
wordt een weergave gegeven van de toenemende
totale weerstand van langere strängen. De pijpdiameters zijn in alle gevallen gelijk, namelijk in- en u i t w e n dige diameter respectievelijk 46,5 mm en 51 m m . Gezien de standaardmaten van
verwarmingspijpeh in de
glastuinbouwverwarming
zou het financieel o n verantwoord zijn om bij grotere lengte van de strängen
deze uit te voeren met buizen met grotere diameters.
De slangdiameters hebben
w e echter enigermate aangepast aan de hoeveelheid
te verplaatsen water per
sträng. Tabel 1 geeft de
weerstand van strängen bij
het systeem van heetwaterverwarming onder druk van
0,5 ato overdruk en een
maximum
watertemperatuurvan 110°C. Bijdeze w a tertemperatuur zullen de
buizen een grotere w a r m t e afgifte hebben dan bij een
w a r m w a t e r v e r w a r m i n g (tabel 2) waarbij is uitgegaan
van een maximum watertemperatuur van 92,5 °C.
Door bij het
heetwatersysteem een w a t e r t e m peratuurverschil te kiezen

van 2 0 ° C en bij het w a r m watersysteem een verschil
van 15°C is er slechts een
gering verschil van waterverplaatsing bij strängen
van gelijke lengte.
We nebben voor een viertal
kappen stranglengten gekozen. Hierbij komt duidelijk
tot uiting dat de totale weerstand belangrijk toeneemt
bij langere strängen, o n danks de ruimere slangaansluitingen. Tot een kaplengte van 120 m zouden
w e kunnen stellen dat de
strangweerstand een nog
redelijk deel is van de totale installatieweerstand (=
pompdruk). Zou de totale
pompdruk circa 8 0 0 0 m m
WK zijn, dan is het aandeel
van de stangweerstand circa 12,5 %. Bij 160 m kaplengte neemt de strangweerstand echter dusdanige
vormen aan dat het aandeel
van de totale weerstand
2 0 % of meer gaat w o r d e n .
Daar het stroomverbruik van
de pomp o.a. evenredig is
met de benodigde druk, zal
dus in een dergelijk geval
2 0 % of meer van het
stroomverbruik benut moeten worden voor strangcirculatie.
GELIJKMATIGHEID VAN
TEMPERATUUR
Het uitvoeren van de verw a r m i n g zonder middenpad
behoeft, afgezien van een
hogere pompdruk, voor een
goede circulatie in de verw a r m i n g geen probleem te
zijn. Bij grote kaplengten
kunnen echter andere factoren de gelijkmatigheid van
temperatuur in de kasruimte
ongunstig beïnvloeden.
Door de w i n d buiten de kas
kunnen, naarmate de w i n d kracht sterker is, temperatuurverschillen ontstaan in
de kas. De afwijkingen in
temperatuur zullen op w i s selende plaatsen optreden,
afhankelijk van de w i n d r i c h ting. Om dit euvel te voorkomen zal het noodzakelijk zijn
om bij grote kaplengten aan
beide zijden aan de topgevels hoofdverdeelleidingen
te monteren en de twee
helften van de kas te voorzien van een aparte verwarmingsgroepmet eigen pomp
en klimaatregeling. Naar
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gelang de buitenomstandigheden kunnen de groepen
dan, onafhankelijk van e l kaar, de binnentemperatuur
gelijkmatig houden. In onze
voorbeelden denken w e
hierbij aan kaplengten langer dan 8 0 m. Dusde eerder
genoemde lengten van 120
m en 160 m. De strängen
van beide groepen zouden
dan middels een „brugverb i n d i n g " gekoppeld kunnen
worden, om toch een doorgaande ononderbroken zijlengte te verkrijgen. Een en
ander is weergegeven op
tekening 4 . Op deze wijze
wordt tevens bereikt dat de
stranglengte beperkt blijft
en de weerstand van de
strängen tot aanvaardbare
waarden wordt teruggebracht.
Deze methode is eveneens
toepasbaar bij bestaande verwarmingsinstallaties
waar een middenpad aanwezig is. De verwarming is
— of wordt — dan uitgevoerd met hoofdverdeelleidingen aan beide kopgevels.
De hoofdleidingen e n / o f

Hetveranderenvaneenbestaandeverwarmingvoor hét
transportrailsysteem. Bestaandehoofdleidingen blijven
daarbij gehandhaafd

S u

strangaansluitingen kunnen
zodanig uitgevoerd w o r d e n
dat aan de kopgevel(s) een
transportpad kan worden
gebruikt. In het midden van
de kaplengte worden de
strängen van beide zijden
verbonden met stalen strippen.
Opdeze wijze wordt een r i j lengte gelijk aan de koplengte verkregen. De methode
kan worden toegepast, los
van het feit of het zwenkbaar maken van de strängen
door middel van slangen of
konische koppelingen is
uitgevoerd. Vooral bij bestaande verwarmingsinstallaties, waar men een buisrailsysteem w i l gaan toepassen, isdeze manier de minst
kostbare. Het aanwezige
middenpad kan dan vervallen.
B U I S R A I L S Y S T E E M EN
KASKLIMAAT
Voor het buisrailsysteem
zijn 4 buizen per kap van
3,20 m noodzakelijk. De buizen zijn laag bij de grond
gelegen en kunnen een gunstig effect geven op bodem
en plant. Vooral bij hogere
watertemperaturen zal de
uitstraling van de buizen in
belangrijke mate toenemen.
Wordt gekozen voor een
heetwatersysteem met een

>q

*

maximum
watertemperatuurvan 1 1 0 ° C , d a n kunnen
w e een temperatuurverschil
van circa 3 0 ° C tussen buit e n - en binnentemperatuur
handhaven. Met een w a r m watersysteem, temperaturen van het aanvoer- en retourwater resp. 9 0 ° C en
75 °C,kunnen w e met 4 buizen per kap echter slechts
circa 25 °C temperatuurverschil tussen buiten- en
binnentemperatuur handhaven. Afhankelijk
van
teelt- en teelteisen zal moeten worden bepaald of deze
laatste capaciteit voldoet
aan de te stellen eisen.
Overweging of een zgn. vijfde pijp per kap moet worden
aangebracht verdient dan
zeker aandacht. Ook kan de
vraag worden gesteld of o n der alle omstandigheden bij
alle gewassen kan worden
volstaan met een verwarmingsinstallatie waarbij alle
warmte laag bij de grond
wordt afgegeven. Bij hoger
wordende gewassen bestaat het gevaar dat in een
dergelijke situatre duidelijk
klimatologische verschillen
gaan optreden onder, tussen en boven het gewas.
Het aanbrengen van een
verwarmingsbron boven het
gewas kan dan noodzakelijk
worden. Het zal zelfs, afge-
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aansluitingen
oorspronkelijk middenpad

Tekening4
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zien van voldoende verwarmingscapaciteit, noodzakelijk kunnen zijn bij een
heetwatersysteem.
ENERGIEBEHOEFTE EN
ENERGIEBESPARING
Om de verwarmingsinstallatietelatenvoldoen aande
energiebehoefte bijeen buitentemperatuur van -10°C
en een binnentemperatuur
van +20°C kunnen we denken aan de volgende buisopstellingen per kap van
3,20m.
1. 4pijpen met een uitwendige diameter van 51 mm.
Watertemperatuur van aanvoer en retour respectievelijk 110°Cen 90°C. Bij toepassing van het buisrailsysteem moeten dus alle
buizen daarvoor dienstbaar
worden gemaakt. Dewarmtebronisintotaliteitlaagonderhetgewasgelegen.
2. 5pijpen met een uitwendige diameter van 51 mm.
Watertemperatuur van aanvoer en retour respectievelijk90°Cen 75°C.
4buizen worden dienstbaar
gemaakt voor het buisrailsysteem. 1buiskandan,bovenhetgewas,indewarenhuisnok worden aangebracht. Om de mogelijkheden optimaal te kunnen benutten is het noodzakelijk
het buisrailsysteem (4 buizen) en de bovenverwarming(1 buis)elk afzonderlijk
van hoofdverdeelleidingen
te voorzien. Op deze wijze
kunnen beide verwarmingsnetten naar behoefte
worden gebruikt.
3. 6buizenmet eenuitwendigediameter van 51 mm. 4
buizen met een aanvoer- en
retourwatertemperatuur
respectievelijk 90-75°C. 2
buizen met een lagere watertemperatuur, waarvan de
hoogste waarde maximaal
60-50°C behoefte zijn om
aandevereiste,totale energiebehoeftetevoldoen.
Beidegroepen,4buizenen2
buizen,uit te voeren met afzonderlijke hoofdverdeelleidingen. Degroep met 2 buizen kan dan hoog gelegen
zijn, bij voorbeeld boven de
werkpaden bij paprika- of
tomatenteelt.
De2buizen kunnen dan,indien dit wenselijk zou zijn.
(Hetbuisrailsysteem)

nog dienst doen als monorail voor transport. Gezien
de steeds dringender wordende noodzaak om zo weinig mogelijk energie te gebruiken en daarmee zo zuinig mogelijk te werken kunnenweonsafvragen inhoeverre er bij een buisrailsysteem mogelijkheden tot
energiebesparing zijn.
Bezienwedemogelijkheden
bijsysteem 1 danzijnerweinig mogelijkheden om bij
voorbeeld een rookgascondensor toe te passen. Bij
optimale energiebehoefte,
waarbij vanzelfsprekend het
meeste gaswordt verbruikt,
moet een hoge buistemperatuur worden gehandhaafd
opallebuizen.Hetretourwater onder deze omstandigheden door een condensor
voeren is weinig zinvol. De
temperatuur vanditwater is
dan90°C. Dit iseen waarde
ver boven de zogenaamde
dauwpuntstemperatuur van
de rookgassen zodat condensatie is uitgesloten. Met
de geringe warmtewinst in
dezesituatie is een hoge investering beslist onverantwoord.
Bij systeem 2, met 2afzonderlijke verwarmingsgroepen,kanhetbovennet eventueel met een lagere watertemperatuur worden onderhouden. Bij optimale energiebehoeftemoetechter ook
dit net (zogenaamde vijfde
kap) met een hoge watertemperatuur worden gevoed. Deretourwatertemperatuur is dan 75°C en deze
temperatuur is ook nog boven de voornoemde dauwpuntstemperatuur. Bij lagerewatertemperaturen in het
zogenaamde bovennet zou
echter met 1buis per kapte
weinig afgifte
worden
verkregenomeen hoog rendement vandecondensor te
bereikten.
Met het systeem 3 worden
de mogelijkheden groter.
Onder de meeste omstandigheden kunnen de 2 buizen van het bovennet met
een lage watertemperatuur
worden onderhouden. Alleenbij optimale energiebehoefte zou de watertemperatuur opgevoerd moeten
worden tot maximaal een
gemiddelde
temperatuur

van 55°C. Onder deze omstandigheden zou het toepassenvaneenrookgascondensor verantwoord kunnen
zijn.Eeneerstevoorwaarde,
bij gebruik van een condensor, is echter dat de warmte-afgifte van de buizen gelijk kan zijn aan de warmteopname van de condensor.
De verhouding is echter
omgekeerdevenredig.Naarmate de watertemperatuur
lager zal zijn des te hoger
wordt de warmte-opname
inde condensor, echter des
te lager wordt de warmteafgiftevandebuizen.
Berekeningenwijzenuit dat,
voor een hoog condensorrendement,de watertemperatuur niet hoger moet zijn
dan 30°C intrede- en 40°C
uittredetemperatuur. Bij deze temperatuur kan de opname in een zogenaamde
„enkele" condensor met
grootVOgroter zijndande 2
buizenperkapkunnen afgeven. Gevolg zouzijn dat een
nieuw evenwicht ontstaat
met hogere watertemperatuurwaardoor debuizen een
hogere afgifte hebben maar
de condensor een lagere
opname=minder besparing,
kanleveren.Ommetdeomstandigheden, als bij systeem3,tekomentotoptimalebesparing zal het toepassen van een zogenaamde
Combi-condensor noodzakelijkzijn.
Ditapparaatbestaatuittwee
afzonderlijke gedeelten. Op
beidedelen(secties) kunnen
afzonderlijke verwarmingsnetten worden aangesloten. Als we het retourwater van de primaire verwarming = buisrailsysteem,
doordeeerste sectie voeden
voordatditnaardeketelgaat
dankunnenwe inditgedeelte(1esectie)40-55%vande
totale condensorcapaciteit
benutten, afhankelijk van
branderstand (capaciteit) en
invoerende
retourwatertemperatuur. Op het andere
gedeelte (2e sectie) wordt
het bovennet (2 buizen per
kap) aangesloten. De in dit
gedeeltegewonnen warmte
iscirca 60-45%vandetotale condensorcapaciteit. Dit
kanmet lagewatertemperaturen worden afgegeven
door het bovennet =secun-

daire verwarming. Naarmateeengroterpercentagevan
de totale condensorcapaciteit benut wordt in de primaire verwarming, des te
minder is de opname in de
tweede sectie. Het gevolg is
dat hetbovennet met steeds
lagere watertemperatuur
kanfunctioneren. Onder die
omstandigheden is het
hoogste rendement verzekerd.Eenmeerprijs van een
Combi-condensor is, onder
deze omstandigheden, ten
volleverantwoord.
ENKELE PRAKTISCHE
PUNTEN
Bij het buisrailsysteem mag
tijdens rijden met de wagens geen hinder worden
ondervonden van obstakels.
Ontluchtings- en aftapmogelijkheid moeten evenwel
opelkesträngaanwezigzijn.
Deze mogen niet uitsteken
aan de buiszijde waar de
wielflenzen tegen de buis
glijden.Uitstekenaandeanderezijde (zogenaamde binnenzijde)vande buis zalbetekenen dat ontluchtingsbuisjes binnen in de buis
moetendoorlopentotaande
bovenzijde. Bij gebruik van
koppelingen is reeds vermelddatdedraadverbindingentussendebuisenkoppeling dienen te worden afgelast. Indien slangen worden
gebruikt voor flexibele verbinding tussen buis en
hoofdleiding dan moet de
slang op een deugdelijke
manier aan de buis worden
bevestigd om afschuiven te
voorkomen. Op een gladde
buiszaldat,vooralbijhogere
watertemperatuur en hogere druk, snel het geval zijn.
Eengoedemanier isom aan
de buis een pijpnippel met
buitendraad te lassen, de
slangover dit draad-gedeelteteschuivenendaarop een
slangenklem vast te zetten.
Afschuiven is dan uitgesloten.
Een andere methode is een
verdikking opde buis aan te
brengen (lassen), de slang
over de verdikking te schuivenende slangenklem achter de verdikking aan te
brengen. Daar veelal slangen zullen worden gebruikt
met een kleinere diameter
dan51mm isdeeerste me11

thode: draadeind aan buis,
waarschijnlijk het meest
aan te bevelen. Doorde
juiste maat te kiezen kan
tegelijk een verloop worden
verkregen tussen buisdiameter en slangdiameter.
Ookkunnen koperen koppelingen worden gebruikt om
deslang respectievelijk aan
de buis en hoofdleidingte
bevestigen. Deze methode
zalmeer investeringvergen.
Erg belangrijk is dat de
slangdikte aangepast is aan
de koppeling. Uit de koppeling glijden isanders niet
denkbeeldig. Bij verwarmingssystemen onder overdruk, heetwater, is het gebruik van koppelingen aan
deslangenafteraden.

HOOFDSTUK4

Buisrailwagens
Th.deGroot
Debuisrailwagens
vormeneenbelangrijkonderdeelinhet
buisrailsysteem.In
dithoofdstukvindt
ubeschrijvingenvan
vijfmerkenwagens.
Erwordtookaandachtbesteedaan
accu's,wieluitvoeringen,onderhoudswerkzaamhedenen
detoepassingenvan
diversewagens.
Aanheteindvanhet
hoofdstukstaateen
opsommingvanalle
eisen,dieaaneen
idealebuisrailwagenmoetenworden
gesteld.
Er zijn twee groepen buisrailwagens: duwwagens en
elektrisch aangedreven wagens. Beide rijden over verwarmingsbuizen.'We zullen
vijf merken buisrailwagens
bespreken: HaWé, Van Den
Berg, Intransit, Smit en Vollebregt. Dit wil niet zeggen
daterniet meer merken zijn.
Er bestaan nogal wat eigen
maaksels.
Uiterlijk lijken de wagens
min of meer op elkaar. Een
uitzondering isdewagen
(het tweede type) van Smit,
die speciaal geconstrueerd
is voor de paprika- en de
aubergineteelt. Duwkarren
hebben slechts met elkaar
gemeen dat ze vier wielen
hebbeneneenvlak laadvlak.
Ze zijn meestal gemaaktin
overeenstemming metde
teelt, oogsthoeveelheiden
depersoonlijke eisenvande
tuinder. We weten aan de
hand van het totaal aantal
verkochtewagensdateron-
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Deduwwagen,deeenvoudigstevormvaneenbuisrailwagen

geveer40bedrijven met een
buisrailsysteem zijn uitgerust.
BASISPRINCIPES VAN
DEELEKTROWAGEN
De basisonderdelen van
eenelektrowagen zijn: accu
— motor — vertragingskast
— wielen, (tek. 1) De elektromotor trekt de stroom uit
de accu en afhankelijk van
de soort motor kan dit wel
variërentussen 1 en 10ampère. Deze stroom is bepalend voor de ontlaadtijd. De
ontlaadtijd is de tijd die nodig is om de accu door het
verbruik te ontladen. Bij
voorbeeld:eenaccu met een
capaciteit van 100 ampère
per uur en een motor met
een stroomverbruik van 10
ampère heeft een ontlaadtijd van 10 uren. (Verliezen
buiten beschouwing gela-

ten). Dus na 10uur moet de
accu weer opgeladen worden. Verbruikt de motor
daarentegen 2,5ampère,
dan moet deaccu pas na 40
urenwordenopgeladen.
Wekunnen,zoalsindepraktijk blijkt, de wagens naar
ontlaadtijd in deze twee
groepen indelen (een ontlaadtijd van resp. 40 en 10
uur). In alle gevallen isde
spanning van de accu's 24
volt. Theoretisch betekent
dit dat de wagens met een
laag stroomverbruik een
laag motorvermogen leveren. Immers:volt xampère = watt (= vermogen). De
opgenomen stroom zal niet
vollediginasvermogen worden omgezet, omdat een
deel van de stroom ten gevolge van de ohmse weerstand in warmte wordt omgezet. (Ohmse weerstand
van de rotor- en/of van de
rotor-en/of statorwikkeling).
Het rendement van de elektromotor bepaalt de mate
waarin de elektrische ener•motorkar)
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gie in mechanische energiewordtomgezet.
Als we wrijvingsverliezen
buiten beschouwing laten,
kunnen we wel zeggen dat
hetasvermogenvandeelektromotor nagenoeg ook het
vermogen is wat door de
wielen wordt geleverd. In
formule kunnen we dit als
volgt uitdrukken: P = F x v
waarin P = asvermogen
elektromotor (pk of kW;
1 kW = 1,36 pk); F = trekkracht wagen; v = snelheid
wagen.
Hetvermogen van een elektromotor isaftelezenophet
plaatje, dat op de motor behoorttezijngemonteerd.Nu
is het voor de fabrikant
moeilijk om bij een gegeven
vermogen de juiste trekkracht en snelheid te bepalen. Wel kan men de snelheid beïnvloeden door de
juiste overbrengingen en
wieldiameters te gebruiken.
Dit resulteert dan in een bepaaldetrekkracht.Alsnu het
motorvermogen constant is
kunnen we door de wieldiameterteverandereneenandere snelheid krijgen. Dit
houdt echter ook in dat de
trekkracht verandert. (Een
hogere snelheid geeft een
lageretrekkracht.)
Belangrijk isookdekarakteristiek van de elektromotor.
Er zijn motoren die een
constant toerental leveren
bij toenemende belasting,
maar er zijn er ook waarbij
hettoerental daalt bijtoenemende belasting. Nu kan de
fabrikant het vermogen van
de elektromotor zo berekenen dat deze altijd voldoendetrekkracht heeft. Eenandere mogelijkheid is een
motor te nemen die pas extra vermogen levert als de
wagen meer trekkracht nodig heeft. Hierbij moet men
wel oppassen dat bepaalde
grenswaarden niet worden
overschreden, want anders
verbrandt de motor. De
grootte van de trekkracht is
bepalend voor een stabiel
snelheidsverloop. Wanneer
er voldoende trekkracht
„aanwezig"is,zaldewagen
weinig hinder hebben van
extra optredende weerstanden zoals variatie van de
hellingshoek, bladvuilof andere obstakels, ongelijklig(Hetbuisrailsysteem)

Desnelheidvandewagen
moetgoedteregelenzijnonderdiversewerkomstandigheden
gende buizen en een toenemendgewicht opdewagen.
Het hangt van de karakteristiek en vermogen van
de elektromotor af of deze
trekkracht aanwezig is in
overmaat of juist voldoende.
We constateren in de praktijkhetvolgende:
a. De wagens met een gemiddeld stroomverbruik van
10ampère hebben voldoende vermogen. Doordat ze
overhetalgemeeneenoverschotaantrekkracht hebben
nemen ze kleine hindernissen met gemak, zonder dat
desnelheidterugloopt.
b. Dewagens met een relatief laag stroomgebruik en
dus een laag vermogen zijn
voordemeest voorkomende
werkzaamheden ook te gebruiken. Wanneer deze wagens veel weerstanden ondervinden zal de snelheid
iets teruglopen, maar is de
wagen uitgerust met een
elektromotor die dit extra
vereiste vermogen wel kan
leveren op zo'n moment,
dan zal de snelheid zich
weer herstellen. Ondervindt
men tijdens het rijden veel
weerstanden, dan kan dit
een instabiel rijden tot gevolg hebben.Wagens die bij
optredende weerstanden

geen extra vermogen kunnenleveren,krijgen dan een
groot snelheidsverlies.
Een duidelijker beoordeling
isniettegeven.Bijeen grote
toename in gebruik van
elektrowagens zal een
gebruikswaarde-onderzoek
door het IMAG zeker zinvol
zijn.
HETSCHAKELEN
Bij alle wagens is de snelheid instelbaar door middel
van schakelaars die op de
motorkap of op een standaard zijn gemonteerd. Om
nu tijdens de werkzaamheden de motor uit te kunnen
zetten, heeft men daartoe
contactschakelaars aan een
snoer gemaakt. Deze zgn.
voetschakelaars kan men
„overal" neerleggen en zittendofstaand bedienen.De
voetschakelaars zijn er in
twee types, namelijk schakelaars waarbij men voortdurend de voet op de schakelaar moet zetten, wil de
wagen blijven rijden; het
tweede type schakelaar
moet even contact maken
omdewagen te laten rijden
en opnieuw contact maken
om hem weer te laten stoppen. Een voordeel van het
eerste type is dat wanneer
menvandewagen stapt, de
wagen ook direkt stopt; in
dezelfde situatie zal het
tweede type door blijven rijdenmethetrisicodatdewagen door de gevel rijdt. Het

eerste type heeft als nadeel
datopdenduur verkramping
optreedt,maardaar staattegenover dat men sneller de
wagenaan-enafzetten kan.
Vaak is bij wagens met zo'n
schakelaar ook een permanente schakelaar op het paneel gemonteerd, waarmee
men de voetschakelaar buiten werking stelt en de wagen toch blijft rijden. Het
tweede type voetschakelaar
heeft het voordeel dat men
zich gemakkelijk op de wagen kanverplaatsen. Voorts
hebben alle wagens een
eenvoudige
schakelaar
waarmee de draairichting
van de wielen kan worden
veranderd om voor- en achteruit te rijden. In het algemeen kan gezegd worden
datdekwaliteit vandeschakelaars en de elektrische
aansluitingen nogal te wensen overlaat. Bij de constructie van het elektrisch
gedeelte moet men toch
rekening houden met zeer
zwareomstandigheden.
SNELHEIDSREGELING
De snelheid kan mechanisch of elektronisch geregeldworden. Mechanisch is
veranderen van snelheid
mogelijk door het verleggen
vaneenV-snaar over enkele
poelies; een dergelijke manier levert ten hoogste drie
variaties op. Meer variaties
kunnen we bereiken door
gebruik te maken van een
variomatic of wrijvingswielen. Binnen bepaalde grenzen is elke gewenste snelheidinstelbaar. Daarbij hebben de wrijvingswielen als
nadeeldater nogal wat vermogen verloren gaat. Deze
mechanische regelingenkomen we inde praktijk tegen
en zehebben als nadeel dat
zetijdens het rijden moeilijk
bereikbaar zijn en dus nogal
wattijdvragen. Eensnellere
maniervansnelheid regelen
is via een meter op het bedieningspaneel.
Wekennenvoor het regelen
van hettoerental devolgende schakelingen: a) toerentalregeling door veldversterking of verzwakkking
b) toerentalregeling door
regeling van de ankerspanning
Het kenmerk van een rege13

ling waarbij veldverzwakking plaatsvindt is, dat er
een constant vermogen beschikbaar blijft. Ditvindt zijn
oorzaakineenverlagingvan
het beschikbaar draaimoment, door de veldverzwakking, en een tegelijkertijd
toenemendtoertal.
Het kenmerk van een regeling waarbij de ankerspanningvarieert isdatdoor verlaging van de ankerspanningereenkleiner draaimoment wordt ontwikkeld.
Hierdoor daalt hettoerental,
maardoordaterbijeen lager
toerental een kleinere tegen
EMK(elektromotorische
kracht)wordtontwikkeld,zal
daardoor het oorspronkelijke draaimoment weer bereiktworden.
Zeker zal er naar gestreefd
moeten worden om schakelingen te gebruiken die een
zo groot mogelijk regelbereik hebben. We zien in de
praktijk wat betreft het regelbereik grote verschillen.
Maar we moeten de voorkeur geven aan schakelingen waarbij de ankerspanning wordt geregeld. En gezien de karakteristiek zullen
zeker motoren rrtoeten worden gebruikt die een shuntkarakteristiek hebben. Dit
wil zeggen dat het toerental
constant blijft bij belaste of
onbelaste toestand. Zeker
als men opdewagens staat
ishet wenselijk dat de snelheidconstant blijft. Een manieromdeankerspanning te
regelenishetschakelen van
weerstanden inhetschema.
Het nadeel van het gebruik
van weerstanden is dat een
deel van het vermogen in
warmtewordt omgezet. Een
betere regeling is daarom
het gebruik van regeltrafo's
ofthyristors.Ditzijnregelingendievrijwel „verliesloos"
plaatsvinden. Momenteel is
er nogmaaréénmerk uitgerustmeteenregeltrafo.
Het bedieningspaneel van
de wagens van HaWé,
IntransitenVanDen Bergzit
aandevoorzijdevan het motordeksel. Als men vooral
staande werkzaamheden
uitvoert, isdeoplossing van
Vollebregt en Smit beter.
Hierbijzittende schakelaars
op een kastje dat op een
stangisgemonteerd.
14

IETSOVER ACCU'S
LOODACCU's
Eenloodaccubestaat uit een
aantal cellen, die elk een
spanning hebbenvan2 volt.
Decellenzijndoor loodbruggen met elkaar geschakeld.
In de cellen zijn loodplaten
gescheiden van een looddioxyde plaat door isolatiemateriaal. Decellen zijn gevuld met verdund zwavelzuur. Bij de ontlading worden looddioxyde van de
positieve plaat en lood van
de negatieve plaat omgezet
in loodsulfaat, waarbij zwavelzuur verbruikt wordt en
water ontstaat. Bij het laden
gaat hetsysteem andersom.
De zuurgraad is een maat
voorde laadtoestand van de
accu. Bij grote capaciteit

daaltdespanning.Wanneer
de zuurgraad daalt tot 1,18
g/cm 3 dan zal men de accu
moeten opladen. Beneden
1,14 g/cm 3 is men het
verplicht. De zuurgraad kan
met een densimeter of een
aerometer bepaaldworden.
Bij laden ontstaat waterstof
en zuurstof. Dit vormt het
zgn. knalgas, dus altijd bij
het laden de doppen van de
accuhalen.Despanningvan
eencel is 2volt en mag niet
beneden 1,8voltkomen.
Alkalische accu's
Webeperkenons tot de nikkel-cadmium of nikkel-ijzerbatterijen. Hierbij is kaliloog
de elektrolyt. De dichtheid
bedraagt 1,2 g/cm 3 en
verandert nauwelijks. De

Tabel1
Alkalischeaccu
Energierendement
Stroomrendement
Onderhoud
Levensduur

0,55
0,7
weinig
lang

Sterkeontlading

nieterg

Spanningpercel

laag

Prijs
Gewicht
Gasontwikkeling bijladen
Controle

hoog
matig
nietschadelijk
spanning

Laadtijd

kort

Loodaccu
0,7
0,9
veel
matig
deformatieve platen
hoog
gewoon
zwaar
corrosief
soortelijke massa
elektolyt
lang

spanning per cel is 1 volt,
dus hierbij is een dubbel
aantal cellen nodig. Ze zijn
nietgevoeligenkunnen lange tijd onopgeladen blijven,
terwijl dit bij loodaccu's niet
langerdan3à4weken mogelijk is. Intabel 1 zijn ter
vergelijking de eigenschappen van de twee types accu'sweergegeven.
Ontlading
We kunnen ook een onderscheid maken in auto-accu's, tractie-accu's en stationaire accu's. Een eigenschap van een auto-accu is
dat de spanning aanzienlijk
daalt als de accu volledig
ontladen wordt, dus als grote hoeveelheden stroom
snel onttrokken worden.
Dezeaccu'shebbeneengrote capaciteit (ongeveer 100
ampère/uur). Volledige ontlading of overbelading kan
aanzienlijke beschadiging
opleveren. De tractie-accu's
zijn zo geconstrueerd dat
groteontladingen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.
Stationaire accu's zijn daar
te gebruiken waar geen hogestroomontladingen nodig
zijn. Dekeuzevan een juiste
accu zal geheel afhankelijk
zijnvanhetmerkvandewagen en de werkzaamheden
die men wil verrichten. We
zien namelijk dat de bovengenoemde typen accu's in
vele gevallen toegepast
worden.
Sommigewagens zijnuitgerust met een oplader. Het
opladen kan zodoende
overal waar een contactdoos aanwezig is plaatsvinden. Er zijn ook wagens die
meteenaparteopladergeladen moeten worden. Hiervoor moet men naar de
schuur rijden of de oplader
naardewagen brengen.Het
voordeel van een aparte oplader is dat deze meerdere
accu's tegelijkertijd kan opladen.
VERPLAATSING OPHET
PAD
Alle elektrowagens zijn
voorzien van uitklapbare
wielen.Dooraaneen handel

Deopladerkanooknaarde
wagentoewordengebracht
(Hetbuisrailsysteem)

Tuinderijleidraad

Buisrailwagenmet uitklapbaar
wielenstelomopnormalepadentekunnen rijden

te trekken komen meestal
via een mechanisme de rubberenof stalen w i e l e n onder
uitde w a g e n . Het is dan m o gelijk om de wagen over het
betonnen middenpad of gevelpad te rijden. Het liefst
nemen w e rubberen w i e l e n
omdat deze minder herrie
maken bij het rijden. Ook is
het vaak het geval dat deze
stalen wielen plus het bijbehorende mechanisme erg
slecht onderhouden w o r den, waardoor het uitklappen van de wielen en het rijden moeizaam verloopt. Ook
het gebruik van z w e n k w i e len kan handig zijn. Hiermee
kan men namelijk zeer korte
bochten maken en het manoeuvreren zal een stuk gemakkelijker
gaan.
De
meeste wagens hebben
geen zwenkwielen en kunnen alleen maar in de lengterichting
of
zijdelings
verplaatst w o r d e n .
Het verplaatsen op het pad
geeft ookveel moeilijkheden
als er een aantal elektrówagenstegelijkertijd op het pad
verplaatst moeten w o r d e n .
Omdat het uitklappen zwaar
w e r k is (bij sommige merken), is de toepassing van
een verlengbare handel zeker handig. Het werkt veel
gemakkelijker.
Sommige
tuinders met w a g e n s die
elke dag weer opgeladen
moeten w o r d e n , rijden de
wagen telkens weer naar de
schuur terug. Een oplossing
voor deze situatie is natuurlijk een aantal contactdozen
inde kaste laten aanleggen.
(Hetbuisrailsysteem)

WÏELUITVOERING
De meeste wagens zijn uitgevoerd met buiswielen. Dat
w i l zeggen buizen met aan
dezijkant flenzen, (tek. 2)
Aan de binnenzijde van de
flens is een ring gelast, dit
ter voorkoming van klemlopen. De wielbreedte moet
voldoende zijnom de buisva-

riatie in de breedte te kunnen opvangen. Deze variatie
ontstaat door het uitzetten
van de buizen. De w i e l d i a meters variëren nogal w a t ,
van 57 m m tot 155 m m . Of
de juiste diameter bij de
juiste wagen aanwezig is, is
moeilijk na te gaan. Het
hangt veel af van motorver-

FIGUUR 2
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Alsdebuisrailsvanhetpadis
afgegleden,krijgt uproblemen
methetoprijdenvandewagens
mogen, vertragingskast, slip
en snelheid. Buizen en w i e len met een grote diameter
hebben in ieder geval m i n der last van op de grond liggend blad. De flensdiameter
van de wielen moet iets groter zijndantweemaal de diameter van de buisrail. Zo
kunnen dewielen op het pad
goed functioneren. De buisrail moet hiervoor op het pad
geplaatst zijn. Zodra nu de
wagen boven het pad komt
grijpt de flens aan en kan
men automatisch op het pad
verder rijden en de volgende
kap inrijden. De buisrail
moet ongeveer 10cm op het
pad liggen. Als het minder
is, bij voorbeeld 3 c m , dan
bestaat de kans dat de buizen van het pad af geraken.
Enalsde buis van het pad is,
dan rijdt men het pad kapot.
Een goede oplossing is om
de buis op het pad te verankeren.
Er is een merk dat niet met
buiswielen is uitgerust maar
met vier aparte kunststof'
wielen. Het rijden iseen stuk
prettiger en de buisrail behoeft niet op het pad geplaatst te w o r d e n , maar t e gen het pad. Wel moet men

Vooreenbepaaldtypewagen
(vandenBerg)behoevende
buizennietoverhetpadgelegd
teworden,maartegenhet pad
aan.Omhetop-enafrijdente
vergemakkelijkenwordener
plaatjesopderailsgelast. (Om
hetgeheelzichtbaartemaken,
wordtdebuisrailhierwat omhooggehouden).
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dan speciale plaatjes op de
buizenlassen.
BUISLIGGING
De buizen dienen zo horizontaal mogelijk aangelegd
te worden. Het verzakken
van de buizen kan tot onnodige complicaties leiden.
Eenjuiste egalisatie en een
beregening waarbij de
grond onder de buisrail niet
gedeeltelijk natwordt zullen
hiertoeveelbijdragen.
Na een grondbewerking
moet men rekening houden
met verzakken. Opde plaatsen waar de balkjes liggen
kan men de grond wat
aanstampen. Wat betreft
het buisrailsysteem is het
beteromdegrondniettebewerken. (Alleen mogelijk bij
monocultuur?) Er komen
twee typen ondersteuningenvoor:vierkanteen ronde
balkjes. Wat betreft de
gronddruk is een vierkant
balkje beter, maar het is
lastig om er over heen te
stappen en de beste oplossing is daarom een doorgezaagdrondbalkje, (tek.3)
Men kan de buizen om de
drie meter ondersteunen
mits men de wagens niet
meer belast dan met 200 kg
aan lading. Bij deze belasting zullen de buizen ongeveer 1 cmdoorzakken. Heeft
men wagens met een klein
vermogen, dan is het beter
omdebuizenomde 2,5 meter te ondersteunen. De
doorzakking is dan niet zo
groot en het rijden wordt
stabieler.
Als de buizen toch verzakt
zijn en men wil ze ophalen,
dan kan dit het beste met
een eenvoudig hulpmiddel:
een soort scharnierende
schopdie menonder de buizen schuift en daarmee de
buizen licht.
ONDERHOUD
Eenvan debelangrijkste facetten van onderhoud is het
schoonmaken van de wagen. Planteresten zijn bijzonder zuur en vreten zonder meer in op metalen delen. Het niet verwijderen

Ditisdejuistemanier,horizontaalenca.10cmophet
hoofdpadliggend
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BUISRAIL

1
van planteresten heeft een
snellere slijtage tot gevolg.
Controleer voordat het seizoen begint alle elektrische
aansluitingen en maak daar
waar nodig de contacten
schoon. Controleer
de
zuurgraad van uw accu
(loodaccu's) of de spanning
bij alkalische accu's. De polenmoetenworden voorzien
van zuurvrije vaseline.
Controleer tijdens het gebruik regelmatig het waterpeil van de accu. Indien een
V-snaar opuwwagen wordt
gebruikt, controleer deze
dandoor de snaar naar buiten te buigen en als hij voor
vervanging in aanmerking
komt,dan zijn er scheurtjes
te zien. Indien de wagen is
uitgerust met een ketting,
moet deze worden schoongemaakt met gasolie en
weer opnieuwworden ingevet. Tijdens het seizoen de
spanning van zowel de
V-snaaralsketting regelmatig controleren. Er zijn wagens die uitgerust zijn met
automatische snarenspanners. Ten slotte: kijk alle
draaiende delen goed na;
een oliespuitje doet soms
wonderen. Wanneer umankementen
constateert
waarschuw dan de fabrikant, opdat de zaak tijdig
gerepareerdkanworden.
WERKZAAMHEDEN
Globaalgezienhoudt hetonderscheidtussendeelektrowagen en de duwwagen
verband met de werkzaamheden. De elektrowagen
wordt gebruikt voor de gewasverzorging en de duwwagen merendeels voor het
plukken. Hangen daarentegen de vruchten op hoogte
1,60m)dan wordt de elektrowagen vaak gebruikt. In
hetalgemeenzijndebezwaren vande elektrowagen bij
het plukken: snelheid te
langzaam, te weinig snelheidsvariatie, het verwisse(Hetbuisrailsysteem)

Tuinderijleidraad
Plukkenwe„ophoogte",dan
gebruikenweeenelektrowagen

o

Metbehulpvaneen„scharnie- j
rendeschop"kunnenverzakte '.
buizenwordenopgehaald

len van het fust en daarnaast het manoeuvreren
van de wagens op het pad.
Deze problemen hebben te
maken met het merk van de
wagen, de oogsthoeveelheid per kap en de arbeidsorganisatie. Beneden
de 1,60mwordt dusbijna in
alle gevallen gebruik gemaakt van de duwkar. Met
deduwkar kanmen de snelheidaanpassen aande hoeveelheid vruchten per plant
en de spreiding van de
vruchtenperplant.Toch kan
mijnsinzienszeker beneden
de 1,60mookde elektrowagen gebruikt worden. De
wagen moet eigenlijk goed
regelbaar zijn. Bij de plant
aangekomen moet de wagen direkt langzamer kunnenlopenentussendeplantensneller.Voorhet plukken
is dus een direkt werkende
schakelaar nodig. Eigenlijk
is voor deze situatie een
„gaspedaal"geschikt of een
wagen die snel accelereert
en snel tot stilstand komt.
Opmerkelijk is dat bij twee
merken de duwwagen alleenbij het plukken gebruikt
wordt als de vruchten heel
erglaaghangen.Mogelijk is
dus ook tijdswinst te behalen als we de elektrowagen
op de normale hoogte kunnen gebruiken bij het plukken.
Zoals al eerder gezegd worden de elektrowagens gebruikt voor de gewasverzorgingen:
bladplukken,
dieven, indraaien,touwhan(Hetbuisraitsysteem)

gen,touw lossnijden en trillen.Veeltuinders gebruiken
echter ook de duwwagen
voordiewerkzaamhedendie
vlak bij de grond gedaan
moetenworden. Deelektrowagen bij de gewasverzorging moet een stabiele
snelheid hebbenende snelheid moet voldoende variabel te regelen zijn. Deze
stabiele snelheid is ook
nodigalsdevruchten opgelijke hoogte en dicht bij elkaar hangen. De wagens
vanVollebregt, HaWé, Smit,
Intransit en Van Den Berg
zijn alle uitgevoerd met een
motorkap. Op deze verhogingvandewagen(40tot 66
cm)kanmenstaanomzode
hoge werkzaamheden te
verrichten. Is men aan het
plukkendanzalmen het fust
ook hoog moeten stapelen
om de valhoogte van de
vruchten niet te groot te laten zijn. Men kan ook het
fustopdemotorkap stapelen
enzelf opeen stellage gaan
staan.Eenaantalmerkenleverenopverzoekeenbijpassende stellage. Een stellage
is beter dan op kisten te
gaanstaan.
De maximale hoeveelheid
aan lading bedraagt ongeveer 300kg.Dewagens zijn
hiervoor sterk genoeg. Bij
eenladinggroterdan 300kg
moeten er wel meer balkjes
ter ondersteuning van de
buisrail geplaatst worden.
Dusals men elektrowagens
aanschaft waarmee men
ookwil oogsten,danzal met
de benodigde fust rekening
gehoudenmoetenworden.
Uit het hoofdstuk Arbeid zal
blijken dat we voor tomaten
2 tot 6 kisten nodig hebben
bij een kaplengte van resp.
40 en 160 m; paprika 5 tot
20kisten(1kg/m 2 );aubergine 5tot 20 kisten (1 kg/m 2 )
en komkommer 10 tot 38
kisten.Voor hetoogsten zou
de elektrowagen dus geVoordegewasverzorgingwordenuitsluitendelektrowagens
gebruikt.Hierwordtergebruik
vangemaaktvoorhettouwhangen
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schikt zijn voor de tomaat,
paprika en aubergine. Wil
men de kisten waarin de
vruchten komen zo gunstig
mogelijk stapelen, dan zal
men dit in de breedte moetendoen.Debreedte van de
wagenwordtdanwel 60cm.
Voorpaprikaenaubergine is
dit natuurlijk een bezwaar.
Debreedte van dewagen is
voor Smit aanleiding geweestomspeciaalvoor deze
teelten een smallere wagen
te ontwerpen. Op deze wagens kan alleen maar in de
lengte worden gestapeld en
ze worden daarom alleen
voor de gewasverzorging
gebruikt.
Bij de tomatenteelt zal een
breedte-stapeling geen problemengeven.Waarmende
kisten op de wagen zet en
waar de plukker gaat staan
zal goed bekeken moeten
worden, om veel verplaatsen van kisten te voorkomen.Hetbesteisomaangepastfust te maken. Bij voorbeeld kisten met een breedte aangepast aan de wagen
en aan de binnenzijde bekleed.Voor de komkommerteelt is het buisrailsysteem
ookbijhettraditioneleplantsysteem toepasbaar. De
elektrowagen wordt hierbij
niettoegepastomdatdezete
smal is; men kan niet of
moeilijk bij de plant komen.
Bij komkommers wordt alleen de duwwagen gebruikt
en dan nog alleen bij de
oogst.Deafmetingen vande
duwwagens zal men aan
moeten passen aan de
maximale hoeveelheid fust.
De lengte moet ongeveer
1,50 m zijn, de breedte ongeveer 0,5 m. Voor de kom18

Tomatenuitplantenmet
behulpvandeduwwagen

kommer moet de wagen
over hetalgemeen groter en
constructief zwaarder zijn.
Het laadvlak van een duwwagentje moet zo laag mogelijkzijn,want menmoet er
opkunnenzitten om de lage
werkzaamheden te kunnen
uitvoeren. Inde praktijk zien
wenogalwatstalenduwwagens. Beter zijn de wagens
van aluminium, omdat hiermee het verplaatsen naar

Ermoetvoldoendefustkunnenwordenmeegenomen
voorhetoogsten.Deplukker
zaldanookzelfnoggoeduitde
voetenmoetenkunnenkomen

een volgende kap veel gemakkelijker gaat. Wat betreft hulpmiddelen is het
vermeldenswaard, dat er
nogal wat tuinders draaibare stoelen opzowel de elektrowagen als de duwwagen
plaatsen. Ook hebben we
een speciale constructie
voortouw hangengezien.

SNELHEID
Van de bekeken merken
hebben we de volgende
maximumsnelheden van de
wagensgemeten:
Hawé 21,4 meter/minuut
Van Den Berg 34,0 meter/
minuut
Vollebregt 37,5 meter/minuut
Smit 17,6 meter/minuut
(paprikawagen)
Intransit 10,0 meter/minuut
In het hoofdstuk Arbeid zullen we zien dat een zinvol
snelheidsgebied ligt tussen
5en 24meter/minuut bijde
tomaat. Bij de paprika moet
de snelheid te regelen zijn
tussen de 0,5 en 3 meter/
minuut endit mogenwe ook
aannemen voor de aubergine.
Bij de komkommer mag de
snelheid variëren tussen de
4,5 en 7 meter/minuut. In
depraktijkliggendegrenzen
ruimer, rekening houdend
met persoonlijke snelheid
van werken en de rijweerstanden die door de
buizenaanwezigzijn.
AANSLUITING OP
ANDERE
TRANSPORTSYSTEMEN
De belangrijkste transportsystemen waarmee men te
makenheeftzijn:palletsmet
palletheffer, pallets met
vorkheftruck, pallets met
trekker + hefmast, voorraadwagen,
voorraadkist
met palletheffer, voorraadkist met vorkheftruck, voorraadkist met trekker + hef-

Storttrechtermetopvoerband
entransportbandbovenhet
padgelegen
(Hetbuisrailsysteem)

Tuinderijleidraad

Bijeenzeerbreedmiddenpad
zalhetgebruikvaneentransportbandènhettoepassenvan
hetbuisrailsysteemnietveel
problemengeven

mast, transportband op het
pad,transportband (+trechter) boven het pad en ten
slottedewatergoot.
We zullen hoofdzakelijk de
aansluiting op deze systemenbijdeoogstbespreken.
Bij het gebruik van pallets
zalmen het „plukfust" opde
pallets moeten plaatsen en

(Hetbuisrailsysteem)

in de schuur er weer vanaf moeten halen. Dus
tweemaal overzetten van
hetfust. Bij het verwisselen
van kap kan de pallet wel
eenseensta-in-de-weg zijn
en als men hem niet in de
wegzet,danbetekent dit dat
men een eindje moet lopen
om het fust weg te kunnen
zetten. Bovendienmoet men

Eennormaalmiddenpadmet
watergootwaarbijverkorte
buisrailwagentjes(Vollebregt)
gebruiktworden

OphetIMAGisdestijdsgeprobeerdeenbuisrailsysteem
voorderozenteeltterealiseren.Dehogeliggingvande
railsbuizenbleekeenhandicap

hierbij weer leeg fust
meenemen. Hetzelfde geldt
ookbij hetgebruik van voorraadbakken of voorraadwagens.Debezwaren zijn minder bij het gebruik van duwwagens. Deze zijn beter
hanteerbaar. Eenbreed pad
heftdeproblemen gedeeltelijkop. Vooral een goede organisatie is bij gebruik van
elktrowagens nodig, omdat
zemoeilijk te manoeuvreren
zijn. Bij een niet al te breed
padvan2meter en gegeven
datdebuizen op het pad liggen, zal gebruik van een
vorkheftruckentrekker+hefmast goede stuurmanskunstenvragen.
Een buisrailsysteem met
een watergoot of eentransportband geeft weer moeilijkheden bij het oversteken
van het pad,want men rijdt
vaakvan deene kap via het
pad naar de tegenoverliggende, zeker bij de gewasverzorging. Bovendienzaler
ongeveer 60cmvande padbreedte afgegaan voor de
goot of de band. En aangezien een wagen ongeveer
1,50 meter lang is, zou er
eenpadvan4meter aanwezig moeten zijn. Een
transportsysteem met band
of goot komt dan beter tot
zijn recht bij een gevelpad.
Een voordeel van band of
goot is, dat het fust daar
waar het van de wagen uit
het pad komt geleegd kan
worden. Qua ruimtebenut-

tingheefteentransportband
boven het pad voordelen,
maar menmoetwel naar de
trechter lopenom hetfust te
legen.
HET BUISRAILSYSTEEM
INDE BLOEMENTEELT
Het buisrailsysteem in de
bloemen en met name in de
rozenteelt heeft nog geen
opgang gemaakt. Als we dit
systeemvergelijken met het
buisrailsysteem indegroenteteelt, dan zien we dat de
buizen nogal hoog boven de
grond liggen (15 cm). Wanneer men hierbij ook de buizen op de grond zou leggen
(op ca. 5 cm) en op het pad
dankunnenook duwwagens
en mogelijk elektrowagens
gebruikt worden. Bij overschakeling van groenten
naar bloemen zal het buisrailsysteem technisch gezien weinig problemen geven; het is immers mogelijk
de buizen „overal" op te
hangen.
HOEZIETDE IDEALE
BUISRAILWAGEN
ERUIT?
Een ideale buisrailwagen
zou men slechts één keer
per week moeten opladen.
Het aantal accu's, stroomverbruik en accucapaciteit
zullen hiervoor de criteria
zijn.Voortsdient eenvertragingskast overbodig te zijn,
ditgeeftonnodigeoverbrengingenen verliezen. Dewagen moet voldoende trekkracht hebben om extra
weerstand te kunnen overwinnen. Een schakelpaneel
op werkhoogte verdient de
voorkeur. Desoortvoetschakelaar moet afhankelijk van
19

—Het verband tussen padlengte en de te transporterenhoeveelheidkisten.
Metbehulpvan denormentabel in het handelingenschema kunnen we laten
zien, hoe groot de arbeidsbesparing is bij het werken
methetbuisrail-systeem.
Tomaat
Alsweervanuitgaandatde
plantafstand bij de tomaten
55 cm is, dan staan er 100
planten op 55 meter. Voor
elke handeling die verricht
moet worden staat een bepaalde normtijd (voor verzorging isde normtijd uitgedrukt in minuten/100 planten).Doornudie55 meter te
delendoor de normtijd voor
de betreffende handeling,
vinden we de snelheid
waarmee gereden moet
worden. (De normen staan
intabel2).Uittabel 1 blijkt
dat de benodigde instelbare
snelheden variëren van
5-24 meterper minuut.
Depadlengtekanbij hetverzorgingswerkonbeperktzijn.
Bijdeoogsttredenbeperkingen op door de hoeveelheid
te transporteren produkt.
We gaan er van uit dat we
3vruchten per plant in een
keeroogsten;erkan 15kg in
een kist; de plantafstand is
55 cm; er gaan 20 tomaten
ineen kg. Voor 40, 80, 120
en 160 meter pad'ïngte
hebbenweuitgerekendhoeveel kisten in dit geval met
de elektrowagen moeten
worden meegenomen. (De
normtijdvoordeoogstwordt
uitgedrukt in minuten/100
kg).
40meter:72planten—2 rijen— 3vruchten per plant =
432 vruchten. Per kg 20
22

2) Bijdeoogstkunnen
handwagenswordeningezet

20=43kg.43 kg :15kg per
kist=3kisten.
120meter: 216 planten x 2
rijen x 3 vruchten :20 = 65
kg. 65 kg :15kg per kist =4
kisten.
160meter: 288 planten x 2
rijen x 3 vruchten :20 = 90
kg. 90kg :15kg per kist =6

vruchten. Dus in dit geval te
plukken 432 : 2 0 = 2 1 kg.Er
kan15kg ineenkist,duswe
moeten 2 kisten op de wagenmeenemen.
72 x 2 x 3
20

= 21 kg : 15 kg/kist=2kisten

80 meter: 144 planten x 2
rijen x3vruchten per plant:

kisten.
Naarmateertijdenshetoog-

Tabel2 Tomaat
Vergelijking van handel ngenschema's van tomatenteelt met en
zonder buisrailsysteem
Handeling
Planten

Norm

Uren

Bnorm

Uren

15,8

60

1

—

33
75

1
1

—

Frequentie

Verschil

15,8
11.4
19,7

60
44
75

8,6
19,7

1et/m 5ekeer
Dieven+indraaien

12,8

245

12,8

245

5

6et / m 10ekeer

10,7

205

9,1

174

5

31

12,8

490

10,9

418

10

72

12,8

392

10,9

334

8

58

Touw hangen
Vastzetten
Dieven+indraaien

Idem10et / m 20ekeer
Dieven+indraaien
10et / m 20ekeer
Dieven+indraaien
20et / m 28ekeer
Bladbreken
1et / m 5ekeer

8,9

170

8,9

170

5

Bladbreken
6et / m 10ekeer

8.9

170

7,6

145

5

Bladbreken
10ekeere.v.

8,9

170
69

7,6

145

5

3,6

69

138

4,8

138

5
10

29
2257

1,1

29

16

41
41

170
239

38
35,5

48
50

320
1250
1979

44,5

Trillen l e t / m 2etros
Trillen3 e t / m 5etros
Tikken5et / m 10etros

3,6
4,8

tijdper 100m 2
TotaaIurenverzorging

1,1

11

25
25

—
—
222

2035

Besparing:222 uur=
10%
Oogsten2,5tros
Oogsten2,5t / m 6etros
Oogsten6et / m 10etros
Oogsten 10etrose.v.
Totaalurenoogsten
Besparing: 186uur=9,4%

46

158
189

2,5kg
3,5kg

12
50

296

4kg

24

1150
1793

15kg

100
186

3) Bijdemeesteteeltenishet
handigomwerkzaamheden
laagbijdegrond,zittenduitte
kunnenvoeren

sten meer kisten moeten
worden verwisseld, zal de
oogsttijd per 100 kg toenemen en zal de besparing
afnemen. Bij4 kisten, die in
een plukpad van 120 meter
worden geoogst, zal dit al
hetgeval zijn. Toch zal zonder de gewenste en berekende besparingen het gebruik van een elektrowagen
goede mogelijkheden bieden om de oogstarbeid
aantrekkelijker temaken.
Hetaantalwagensdatophet
bedrijf nodig is zal voor de
gewasverzorgingkunnenwordengesteld op 3per 10.000
m2.Bijdeoogstwerkzaamhedenzijn meestel meer mensenbetrokken,zodat daar in
het algemeen handwagens
worden ingezet.Wanneerde
elektrowagen lang genoeg
is, is het mogelijk om met
twee personen op een wagentewerken.
Aan de hand van taaktijden
worden intabel 2debesparingen berekend. Er worden
twee normen aangegeven:
denormalenormendebuisrailnorm(afgekortB-norm).
Als uitgangspunten dienen
de volgende gegevens:
10.000m2;23.000 planten;
produktie 25 kg per m2;
teeltduur 1/ 2 december t / m
oktober.
Uitmetingenisgeblekendat
deeerstebewerkingen geen
besparingen opleveren. Pas
wanneerdewerkhouding bij
denormalewerkwijze moeilijk wordt, treden besparingenop.
(Hetbuisrailsysteem)

Tuinderijleidraad
Komkommer
Bij de berekeningen voor
komkommer isgekozenvoor
een teelt met een drie-rijen
systeem. Bij het normale
plantsysteem ishet namelijk
niet mogelijk om de elektrowagentegebruiken,vanwege de grote reikafstanden.
Immers vanuit het midden
van dekap kunnen de planten die bij de goot groeien
nietbereiktworden. Met het
kiezenvanditdrie-rijen systeem voor de berekeningen
benaderen we de zaak wel
theoretisch, maar debesparingendieopdezewijze zijn
berekend,zijnwelde moeite
waard.
In tabel 3 hebben we de
handelingen met de bijbehorende rijsnelheden voor
komkommer aangegeven.
Wezijnervanuitgegaandat
deplantafstand50 cm is.Er
staandus100plantenop 50
meter.Denormtijdenzijn bij
komkommer voor deverzorgingswerkzaamheden uitgedrukt in minuten per 100
planten envoor de oogst in
minutenper100stuks.
Bij de oogst van komkommersworden erg grote hoeveelheden getransporteerd.
Als we uitgaan van het volgende:2 vruchten per plant
oogsten; een plantafstand
van 50 cm;per kist 25 komkommers,danvinden we bij
depadlengtenvan
40-80-120-160 meter een
erg grote hoeveelheid te
transporteren kisten. Voor
40 meter: 80 planten x 1,5
rij x 2 vruchten : 25 = 10
kisten.

4) M e t behulpvan een
handwagen kunnen ervrijveel
komkommers inéénkeer worden meegenomen

ven. Erzijnvoorbeelden bekendwaar menbijkomkommers uitsluitend gebruik
maakt van de handwagen.
De hoogte van het gewas
moetdanechterbeperktblijven tot 2 meter. Men kan
dan niet opdewagen staan
omtewerken, maar er blijft
dan toch het voordeel van
hetineenkeer allesmeenemen. Vergeleken met de
monorail, kan met de buisrailwagenveelmeermeegevoerdworden.
In tabel 4 staan de normen
voor komkommer. Als uitgangspunten dienen de volgende gegevens: 10.000
m2;14.000planten;75komkommers per m2; teeltduur
1/2decembert/mjuli.

Tabel3 Snelheidvandewagensbijdeverschillende handelingen
Komkommer
Welkewagen Snelheid in
Handeling
meters/min.
Touwhangen

elektro

6

Vastzetten

hand
hand
elektro

—
—

Indraaien
Indraaienenkopvastzetten
Rankengoedleggen
Oogsten:2vruchtenperplant;voor 100
vruchten25meter.Normtijd 11,1minuut

elektro

4,5
4,5

per 100vruchten

elektro

25:11,1=2,3

Oogsten:1 vruchtperplant;voor 100
vruchten50meter.Zelfde normtijd

elektro

50:11,1=4,6

* Voor het oogsten gaanwe uit van 2 vruchten per plant. Omdat we in een
drierijensysteem werken, moeten we op de heenweg 2 vruchten per plant

Voor80meter:
160x1,5x2
19kisten
25
Voor120meter
240x1,5x2
=29kisten
25
Voor160meter
320x1,5x2
38kisten
25

snijden, opde terugweg 1vrucht per plant. Hiervoor zijn dus twee verschillendesnelhedennodig.
Tabel 4
Komkommer
Vergelijking van handelingenschema's van
der buisrailsysteem
Handeling

Norm

Uren

komkommerteelt met en zonUren

Frequentie

Ver-

Touwhangen

11,4

27

Bnorm
8,6

20

1

7

Vastzetten

19,7

46

19,7

46

1

—

I et / m 5ekeer
Indraaien +kopvastz.
6et / m 8ekeer

12,8

150

12,8

150

5

12,8

51

2

9

13

60
242

10,9

Rankengoedleggen
Totaalurenverzorging

8

35
51

Oogsten

13

1625

11,1

75st.

238

schil

Indraaien incl. botjes

Bij een padlengte van 40
meter zullen we al problemen krijgen met het aantal
te transporteren kisten.
Wanneerwegebruik maken
vaneenhandwagenzal een
padlengtevan80 meter nog
geen grote problemen ge(Hetbuisrailsysteem)

207
525
474
Besparing:51uur=9 , 7 %
11,1

1387

Paprika
Derijsnelheid bij degewasverzorging en het oogsten
vanpaprika'sstaatintabel5.
We zien dat bij de oogst
heellangzaam moet worden
gereden. Dit is uiteraard
geenhaalbarekaart, temeer
omdat er ook niet opdewagen gezeten kan worden
door degrote hoeveelheden
Produkt. Een extra lange
duwwagen, evenals bij de
komkommers gebruikt kan
worden, geeft in ieder geval
een besparing, omdat er
mindervaakbehoefttewordengelostuiteenplukpad.
Degroteverscheidenheid in
snelheden zullen niet altijd
exact kunnen worden ingesteld. Het is dan wel mogelijk ommet eenvoetschakelaar te starten en te stoppen,alisdit inhet algemeen
niet bevorderlijk voor het
tempo. Ook voor de tijdnormen die gegeven zijn geldt,
datallerleitussentijden kunnen voorkomen, bjj andere
omstandigheden.
Voor de berekening van het
aantal kisten per padlengte
gaan we uit van een oogst
van 1 kg/m 2 en 12 kg per
kist.
Voor40meter:

Besparing: 238 uur=1 4 , 7 %

§P£U5kisten
12
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Voor80meter
120x1
=10kisten
12
Voor120meter
180x1
15kisten
12
Voor160meter:
240x1
20kisten

12

Voor 2 kg/m 2 per keer oogsten worden deze getallen
verdubbeld:resp.
10-20-30-40kistenperpad.
Evenalsbijkomkommerszal
hier de handwagen te verkiezen zijn boven een
betrekkelijk kleine elektrowagen.
Voor de normentabel (tabel
6)zijndeuitgangspunten de

S) Eenhandwagenbiedtbij
paprikameermogelijkheden
daneenelektrowagen

volgende:
10.000
m2;
30.000 planten = 60.000
stengels bij het twee-stengelsysteem;produktie15kg;
groenoogsten.DeB-normis
vanuitdetomaatberekend.
Bij de oogst van paprika is
het aantal keren oogsten in
tegenstelling tot bij tomaat
en komkommer, belangrijk
minder. Maar per keer is de
oogst in kilo's uitgedrukt
veel meer. Dit houdt in dat
gebruik van de elektrowagen nietveel mogelijkheden
biedt. Ook bij het verzorgingswerkzalhelgrote aantalstengelsper oppervlakteeenheid een beperking zijn
voor de elektrowagen. Alleenwanneer het gewas zo
hoogwordt,datmetopgehevenarmen moetwordengewerkt, ishet gebruik van de
elektrowagen interessant.
Dit isbij een hoogtevanongeveer1,60à1,70meter.

maximum padlengte is dan
bereikt bij 80 meter. Ook
hier geldt weer dat bij gewasverzorging boven de
1,60-1,70 meter nuttig gebruik kan worden gemaakt
van de elektrowagen. Bij
handelingen beneden aan
de planten geeft een
handwagen de mogelijkheid
omzittendtewerken.

Aubergine
Aubergineiswatbetreftverzorging en oogst vrij sterk
met paprika te vergelijken.
Erzijndanookbij dit gewas
dezelfde voor- en nadelen
wat betreft het gebruik van
elektrowagens.
De oogst van aubergine zal
echter zelden uit komen boven de 1kg/m 2per keer; de

Tabel5 Snelheidvandewagensbijdeverschillendehandelingen
Paprika
Welkewagen

Handeling

Snelheidin
m/minuut

Planten

hand

—

Touwhangen

elektro
hanc

3

hand
hand

—
—
—

Indraaien
Oogsten:0,7kg/m.Voor 10Okg

elektro

3

143meter.Norm73minuten/1OOkg

elektro

143:73=2

Vastzetten
Toppen
Toppen

Tabel6 Vergelijking van

handelingenschema's van paprikateelt met en

zonder buisrailsysteem
Paprika
Handeling
Planten
Touwhangen
Vastzetten
Toppen
1et / m 5ekeer
Toppen
6et / m 12ekeer
Indraaien
Totaalurenverzorging:
Oogsten 1et / m 3ekeer
Oogsten3ekeere.v.
Totaalurenoogsten

Norm

Uren
79

Bnorm

15,8
11,4
13

114

15,8
8,6

130

13

6,9

345

6,9
10,8

483
864

Uren

Fre-

79
130

1
1

6,9

345

5

6,3
9,2

441
736

7
8

2.015

87

1.878
Besparing: 8,3%

493
1.228
1.721

27

—

42
128
197

1.818

Besparing:9,8%
81
540 74
73
1.338 67

Verschil

quentie

4 kg

47

11 kg

110
157

HOOFDSTUK6

Investeringenenkosten
Ing.J.K. Nienhuis
Voordeberekeningvandeinvesteringenen
jaarkostenvanhetbuisrailsysteem isuitgegaanvan nieuw aan te leggen installaties.
Voorverschillende bedrijfsgrootten enbedrijfsindelingenisnagegaanwelke investeringen er nodig zijn, zowel voor eentraditionele verwarming als voor een buisrailsysteem. Deinvesteringen ontlopen elkaar
maarweinigeninjaarkosten uitgedruktzijn
deverschillenuitermateklein.
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Om gericht over investeringenenkostentepraten, zijn
we uitgegaan van verschillende situaties diezich kunnenvoordoen inde bedrijfsindeling.
In aansluiting op het
hoofdstukoverdebedrijfsindeling,gaanweuitvan4 situaties die elk variëren in
perceelsbreedte (afb. 1).
Voor tekening 1 en 2 geldt
een oppervlaktevan 10.000
m2, bij tekening 3 gaat het
om 14.400 m 2 en bij tekening 4 om 25.600 m2. We
willen hierbij opmerken, dat

de oppervlakte van 10.000
m 2 in de situaties 1 en 2 is
gekozen, omdat dit voor
zwaar verwarmde glasgroentebedrijven toch wel
alseenminimale oppervlakte beschouwd mag worden.
De twee andere situaties
(tek.3en4)zijngekozen omdat zij meer overeenkomen
met de huidige en toekomstige optimale bedrijfsoppervlakte. De vierkante bedrijfsvorm isgekozen omdat
deze de laagste investeringenendegeringsteenergieverliezen in hetgebruik met
{Hetbuisrailsysteem)

Tuinderijleidraad

o

o

o

PADLENGTE
A l s minimale padlengte is
4 0 meter genomen, iets w a t
in het algemeen toch w e l
aanvaard is. Daarnaast zijn
erveelvouden van 4 0 meter,
tot een lengte van 1 60 meter, genomen. Deze laatste
lengte lijkt inbepaalde situaties nog mogelijkheden te
kunnen bieden.
De stranglengte — maximaal 8 0 m — van het verw a r m i n g s n e t iszoals eerder
vermeld, bij een padlengte
van 120 en 1 60 meter geen
bezwaar omdat er met een
„ b r u g v e r b i n d i n g " gewerkt
kan worden. Bij het „ t r a d i t i o n e l e " systeem iser uitgegaan van 4 / 5 1 m m buizen,
waarvan 2 buizen zwenkbaarzijn.
Uitgaande van het hiervoor
genoemde en waarbij 4 0 m
padlengte
maximaal
is
verondersteld,komenw e tot
bedrijfsindelingen bij het
traditionele systeem, zoals
aangegeven intekeningen a
t / m dvanafb. 2 .
INVESTERINGEN
In de hier volgende opstelling van deverschillende investeringsbedragen, zijn de
betonpaden buiten beschouw i n g gelaten, dus ook de
eventuele verschillen veroorzaakt door aantal en ligging.
De transportleidingen (zonder isolatie) van het verwarmingscirquit zijn berekend,
uitgaandevandesituatie dat
de schuur/ketelhuis voor op
hetbedrijf staan.
De investeringen in de verwarmingsinstallatie zelf,zoals voor ketel, brander etc.
zijn ook buiten beschouwing
gelaten.
De
investeringsbedragen
zijn berekend bij nieuw aan
teschaffen verwarmingscirquits.
De balkjes (paaltjes of biels)
onder de buizen variëren
in doorsnede en daarmee
ook in prijs. Voor goede.

Afb. 1
Verschillende bedrijfssituaties
diewordengehanteerdbijde
berekeningvandeinvesteringen.
Tek.1 10.000 m 2
Tek.2 10.000 m 2
Tek.3 14.400 m 2
Tek.4 25.600 m 2

dat w i l zeggen geïmpregneerde en gefreesde paaltjes
met
een
gelijke
doorsnede, komt men aan
investeringsbedragen van
f 0 , 2 5 tot f 0 , 4 5 bij resp.
paaltjes van 8 en 10 cm
doorsnede. We zijn er van
uitgegaan, dat per 5 m 2 één
balkje nodig is. In de berekening is er sprake van een
gemiddeld investeringsbedrag, nl.f 0 , 3 5 / m 2 .
INVESTERING IN
VERWARMINGSCIRQUIT
We zullen elke situatie apart
doornemen (afb. 3) en beginnen met een perceel van
10.000 m 2 met een breedte
van 4 0 m (tek. 1a en b). Bij
een traditioneel verwarmingscirquit bedragen de
investeringskosten f 8,95 en
bij
het
buisrailsysteem
f 9 , 0 5 per m 2 . Voor deze bedrijfssituaties zijn verder
geen alternatieve mogelijkheden meer aanwezig. W e
kunnen dus concluderen dat
in deze situatie (1)de investeringen bij een nieuw aan
te leggen verwarmingscirquit, gelijkzijn.
Insituatie 2 (tek. 2 a ,b, c) bij

Afbeelding2
40m

o

vorige situaties, dat zal bij
aanleg van een buisrailsysteem (c) de investering
f 7 , 7 5 per m 2 bedragen. W e
kunnen ook w e r k e n met
tweegevelpaden (d)en buisrailsysteem. Dit verhoogt
het investeringsbedrag tot
f 8 , 2 0 / m 2 vanwege meer
aansluitingen en overbruggingen. W e kunnen ook één
gevelpad aanleggen (e) en
dankomenw e uito p f 8 / m 2 .
Nog een opmerking over d
en e. Hier is de padlengte
1 2 0 m en moet er gebruik
worden gemaakt van een
„brugverbinding", omdat de
strängen van het verwarmingscirquit niet langer dan
8 0 m mogen zijn.
Letten w e bij deze perceelsvorm (3) alleen op de investeringsbedragen, dan zal
men devoorkeur moeten geven aan situatie c.
A l s laatste een perceelsbreedte van 160 m en
een bedrijfsoppervlakte van
2 5 . 6 0 0 m 2 (tek. 4). Bij deze
perceelsbreedte krijgen w e
dezelfde mogelijkheden als
bij de perceelsbreedte van
1 2 0 m (tek. 3).Ingevald e n e
zal een „ b r u g v e r b i n d i n g "
noodzakelijk zijn, omdat de
stranglengte maximaal 8 0
m mag w o r d e n . De investeringsbedragen vertonen ongeveer
hetzelfde
patroon als in de vorige bedrijfssituatie.

zich meebrengt.

Afb.2
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een bedrijfsoppervlakle van
10.000 m 2 en een perceelsbreedte van 8 0 m, zijn de
mogelijkheden w a t g r o t e r .
Bij de aanleg van een verwarmingscirquit voor een
traditioneel bedrijf, is er
sprake van een middenpad
(a). Bij de aanleg van een
buis-railsysteem kunnen w e
óf een middenpad kiezen (b)
óf een pad langsdegevel(c).
In situatie a bedragen de investeringskosten f 7 , 9 0 per
m, wordt dezelfde indeling
aangehouden, maar nu met
buisrailsysteem (b), dan is
het investeringsbedrag
f 7 , 9 5 / m 2 . In geval c met
een gevelpad, zijn de investeringskosten het laagste en bedragen f 7 , 5 5 /
m2.
I n d ebedrijfssituatievan tek.
2 zal, w a n n e e r alleen gelet
w o r d t op de investeringen,
de voorkeur aan c gegeven
moeten worden.
Situatie 3, een bedrijf van
14.400 m 2 met een perceelsbreedte van 120 m,
geeft in het totaal vijf mogelijkheden bij nieuw in te
richten bedrijven.
Bij traditionele bedrijfsinrichting (a) komen de investeringen in het verwarmingscirquit
neer
op
f 7 , 7 5 / m 2 . Wordt in dezelfde
situatie het buis-railsysteem
aangelegd (b), dan liggen de
investeringen m e t f 7 , 9 0 / m 2
iets hoger. Wordt er uitgegaan van één middenpad in
plaats van t w e e zoals in de

tA0m

40m

In het traditionele geval (a)
bedragen de investeringskosten f 8,- per m 2 . Dezelfde
situatie, uitgevoerd in buisrailsysteem vergt f 8 , 2 0 / m 2 .
In geval c met één middenpad is het investeringsbedragf 7 , 3 0 / m 2 .
Ook hier zijn t w e e gevelpaden mogelijk en dan komt u
uit opf 7 , 9 0 / m 2 ; komt er één
gevelpad dan is de investeringf 7 , 7 5 / m 2 .
Wanneer alleen op de hoogte van de investeringen
wordt gelet, moet aan geval
c de voorkeur w o r d e n gegeven.
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Afb.3
Investeringsbedragenbijde
verschillendealternatieven
vooraanlegvandeverwarming.
a. traditioneel
b. t / m e.buisrailsysteem
INVESTERINGEN IN
BUIS-RAILWAGENS
Bij de investeringen voor
buis-railwagens moeten we
onderscheid maken in twee
typenwagens:
—deelektrowagen
—deduwwagen.
Het investeringsbedrag in
een elektrowagen varieert
vanf2500,- tot f3250,- per
stuk. Hierbij zijn de accu en
deoplader inbegrepen.
In de verdere berekingen
gaan we uit van f3000,vooreenelektrowagen.
Voor een duwwagen mag
ongeveer een bedrag van
f 2 5 0 per stuk worden uitgetrokken.
Vooreenbedrijf van 10.000
m 2 heeft men drie elektrowagens envier duwwagens
nodig.Intotaal is er dus een
investeringsbedrag van ca.
f10.000 per ha nodig, dat
wilzeggenf 1,perm 2 .
Over dekostenvan het ver-

warmingscirquit het volgende. Wanneer we de investeringen zien van de
twee verschillende systemen, het traditionele systeem en degoedkoopste situaties van het buisrailsysteem, danzijn er in jaarkosten nauwelijks verschillen aan te wijzen. De investering per m 2 voor het
traditionele systeem en de
goedkoopstesituatievan het
buisrailsysteem ligttussen+
f0,10 en -f0,70. Voor de
jaarkosten (gemiddelde afschrijving,gemiddelde rente
en onderhoud, ca. 11%)
komt dit neer op +f 0,01 en
- f 0,08; in het eerste geval
ten nadeleen in het tweede
geval ten voordele van het
buisrailsysteem.
De jaarkosten van de wagensmogenvoordeelektrowagens en de duwwagens
samen, gemiddeld op 25%
stellen. De gemiddelde afschrijving enhet onderhoud
liggen hoger dan bij de verwarmingsbuizen. Bij een investeringsbedrag van f 1,'perm 2 ,komthetneeropeen
jaarkostenvanf 0,25/m 2 .

Indevoorgaande hoofdstukken is het buisrailsysteem
vanuit verschillende invalshoekenbelicht. Er isgeconstateerd dat toepassing
van het buisrailsysteem in
het algemeen geen andere
bedrijfsindeling noodzakelijkmaakt. Devraag iswel of
in detoekomst bij een optimale toepassing van het
systeem—gegeven eenoptimale bedrijfsomvang —
geen verandering in de bedrijfsindeling nodigis.
Toepassingvan hetbuisrailsysteem hoeft verwarmingstechnischgeen enkel
probleem te geven. Er gelden in het algemeen dezelfde eisen als bij het traditionelesysteem.Ookde lengte
van de werkpaden wordt
niet door verwarmingstechnische eisen beperkt. Er is
verder geconstateerd dat de
indepraktijkgebruikte elektrowagens onderling nogal
wat verschillen.
Op het terrein van de mechanisatiemoetdusnogwel
het een en ander gebeuren.
Zekerookmet betrekking tot
de aansluiting op andere
transportmiddelen.
Arbeidskundig onderzoek
heeft belangrijke besparingen op arbeid aangetoond.
Ditonderzoek isvooralbij de
tomatenteeltverricht. Dearbeidsbesparing
bedraagt
ongeveer 10%vandebenodigde uren voor gewasverzorging en oogst. Ook bij de
teeltvanpaprika en aubergine zijn dergelijke besparingen haalbaar. Voor de komkommerteelt geldt hetzelfde, maar er zaldan wel een
aangepast
plantsysteem
toegepast moeten worden.
Erzijn ook aanwijzingen dat
aanpassing van de wagens
aandewerkzaamhedenverdere besparingen kunnen
opleveren. Extra besparingen zullen ook worden
verkregen door de bedrijfsindeling aan te passen,
waardoor de werkpaden
langer worden. Depadlengtewordtdanbeperktdoor de

te transporteren hoeveelheid geoogste produkten.
De investeringen en jaarkosten die samenhangen
methetbuisrailsysteem zijn,
exclusief de investeringen
in wagens, nagenoeg gelijk
aan die bij het gebruikelijke
verwarmingssysteem. Dit
betekent dat alleen de jaarkosten van de wagens door
de besparingen op arbeid
moeten worden goedgemaakt. (Jaarkosten wagens
isbegrootopf0,25perm2.)
Wanneer we de meest
voorkomende teeltplannen
op glasgroentebedrijven
met buisverwarmingbekijkendankangeconcludeerd
worden dat er op jaarbasis
een besparing van 300 tot
500 uren mogelijk is. Welke kostenbesparing dit betekent hangt natuurlijk af
vandeprijsdiewevooréén
uurarbeidmogeninvullen.
Omdat de arbeidsbespa.ringzowelbijdegewasverzorgingalsbij deoogstgerealiseerd wordt kunnen
wevooreenglobale indruk
devolgendecijfersvan het
LEI nemen:de gemiddelde
kosten per uur uit hetjaarlijks
rentabiliteitsonderzoek. De glasgroentebedrijven met buisverwarming blijken in 1977 gemiddeld f 1 1 , - per m 2 aan
arbeidskosten te hebben
gemaakt. Per uur blijkt dit
f 14,50tezijn.Wanneer we
er vanuit gaan dat dit inmiddelsf 15,- isgeworden,
kangesteld worden dat de
kostenbesparing f 4500,(300 x f 15,-) tot f 7500.(500 x f 15,-) bedraagt.
Het buisrailsysteem blijkt
dus een rendabel systeem
te zijn. Zoals aangegeven
lijken er mogelijkheden
aanwezighetnogrendabelertemaken. Dekwalitatievevoordelenindesfeervan
de verbetering van de
werkomstandigheden geldendaarnaast nog,hoewel
hier persoonlijke voorkeureneenrolkunnenspelen.

(Hetbuisrailsysteem)

