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I JPÎLBEING:
De lakfilfflCOEBiissi« werd in het leven geroepen teneinde tekocsen tot het •vastleggen -van gehele bodemprofielen In ongestoorde ligging, 2h het bijzonder gingen
de gedachten u i t naar het vervaardigen van dunne films, in tegenstelling t o t de
zgn. raonolithHaeifaode. Films hebben het voordeel, dat z i j gemakkelijk transporteerbaar en milder kwetsbaar zijn dan de dikkere aaaolithen, of deze nu al of niet
ge&apregaeerd zijn met een kitmiddel,
Be methode voor het vervaardigen van lakfi t a s is «inder eenvoudig gebleken
dan u i t de verschillende beschrijvingen kon worden afgeleid. Het bodeaprofiel saoet
t o t enige dispte doordrongen worden door een lak ©f een p l a s t i c , welke de deeltjes
aan elkaar k i t en het geheel samenhoudt.
Emk standaardmethode kan niet worden gegeven. De textuur en het vochtgehalte
van de grond zijn daarvoor van teveel invloed op het i®pr#gneringsfflafceriaal en de
t e gebruiken verdunningen.
Verschillende materialen en methoden werden beproefd. Ook werden andere^
Instituten bezocht, waar reeds vastgelegde profielen aanwezig waren, zoals het
Geologisch Instituut te Groningen, het Geologisch Bodenkundig Instituut t e Gent
(België*) en het Geologisch Bureau voor het Reéetrlandse Mijnbouwgebied t e Heerlen.
Ook in de Zentralstelle für Végétâtionskartieruttg in Stolaenau (ïï.Duitsland)
waren enige profielen aanwezig. Vergelijkingsmateriaal was dus r u i s voorhanden.
Voor de zandgronden is een bruikbare methodiek ontwikkeld. Ook een veenprofiel
werd vastgelegd. Bij deze met water verzadigde gronden doen zich evenwel bijzondere
moeilijkheden voor, welke ongeveer van dezelfde aard zijn als bij de kleigronden.
Sichtli^aen worden gegeven voor verdere escperiraenten, teneinde tot betere resultaten t e kissien komen.
De resultaten hebben geleerd, dat de lakfilas niet slechts dienstig zijn voor
onderwijs en agrarische voorlichting, aaar bovendien belangrijke gegevens kannen
opleveren voor de bestudering van het sedijaentatie-«*»chaai^e van diverse afzettingen, alsmede van bepaalde bodesskundige verschijnselen. Ook als documentat i e materiaal b i j discussies over bodesclassificatie en bodeaver/alngen bewijst
het gebruik van lakfilas zija nut.
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il pOBtSTSLLSG
Primairwordtgestaldhetvervaardigenvandunnelakfilms,welkedus
licht,dochtevenssoepelenliefstoprolbaarKoetenzijn.Voortsmoet
naasteengemakkelijkehanteerbaarheid,delakfu m technischaandehoogste"
eisenvoldoen.
Bijdeeersteexperimentenbleekreeds,dathetmindermoeilijkwas
gronduiteenprofielwandvastteleggen,daneenbodemprofieltemaken.Men
kandaarbijtweeeisenstellen:
Ie. ofdelakfilmmoetvlakzijnendusovereenkomenmeteenmetdespade
afgestokenprofiel;
2e. ofdelakfilmmoetdestructuurvandeverschillendeprofielhorizonten
weergeven.
Meteersteisvooralvanbelangvoordezandgronden,hettweedevoor
diegronden,waarinzichbepaaldestructuur-elementenhebbenontwikkeld
welkevaak20karakterastlekzijnvoordebodemvorming.2ascasaigegevallenzalaanbeideeiseninéen.filmmoetenwordenvoldaan.Het compromis
kanwordengezocht inhet zodanigbewerkenvandelakfilm,dathorizonten,
welke innatuurlijkeliggingénvochttoestand structuurlooszijnvlak
wordenafgewerkt,terwijlvandeanderehorizontendeafzonderlijke
structuur-elementenwordenuitgeprepareerd.Anderzijds ishetmogelijk
opéénlakfU m deenehelft ^ranhetprofielhelemaalvlakaftewerken,
terwijlindeanderehelftnaindrogingdestruetuurelementenafzonderlijk
wordenuitgeprepareerd.Demoeilijkheid doetzichhierbijvoor,datbijindrogingvaneoHoidrijkmateriaalzichinoorspronkelijk structuurloze
horizontentochscheurenenstructuur-elementenvormen,waardoorhet
natuurlijke profielbeeldwordtvertroebeld.
Alsaanvullingopbeidebovengenoemdeeisenkanwordenverlangd,dat
ineenzgn.vlakkelakfilmkleinereliefverschillenwordentoegelaten,welke
fijneretextuurdifferentiaties destgnstreren.Minderwenselijk ishet ,dat
lagenvanduidelijkverschillendemechanischesamenstellingineenzeer
geprononceerderelieftekeningvandelakfilmtotuitingkomen.Dekeuze
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en de viscositeit -ma het dwrdringingsraateriaal is ten aanzien hiervan aeer
belangrijk.
Behalve d e g e l i j k e , op verschillen in doorlatendheld van het profiel gebaseerde oppervlakte verschijnselen van de vlakke lakfila, moeten zeker
effecten worden vermeden, zoals bobbeligheid, stroperigheid, schubberigheid
of z.g. bloeofcoolstructuren, welke met structuur- of textuurverschillen in, de
grond n i e t s t e »aken hebben en slechts het gevolg zijn van een gebrekkige
techniek.
Toorts moet aan het volgende worden voldaan:
a. de film siag aan de oppervlakte geen lakafdekking te zien geven;
b. de film moet kiesrecht zijn en de kleuren uitbeelden van een vochtig
profiel;
c. de film moet soepel blijven en b i j toenemende ouderdom niet bros worden;
d. ook van vochtige profielen of horizonten moeten lakfilins gemaakt kunnen
worden«

H I 'WBRR'flJZE
I l principe berust het stake» van elke lakfilffi op:
l e . hst impregneren van de grond in het profiel tot een bepaalde diepte,
in horizontale richting waardoor de boderadeeltjes aan elkaar worden
gekit;
2e. het aanbrangen van een voldoend stevige stevealaag, waardoor het afâgel i j k is de aan elkaar gekitte bodetadeeltjes en structuur»elementen
in een zgn. füia bijeen t e houden. Teneinde d i t spoedig en 20 seker
mogelijk t e bereiken wordt veelal in de steanlaag hydrophielgaas
(verbandgaas) of zelfs papier aangebracht.
Alvorens tot deze bewerking van het profiel wordt overgegaan wordt
het profiel zo vlak segelijk afgestoken met een scherpe spade of pan. Nabewerking met een borstel moet worden afgeraden, omdat dit een streperigheid in de lakfilm t o t gevolg heeft. Alle worm en wortelgaten worden dicht
gemaakt en uitstekende wortels irorden zoveel mogelijk vlak afgesneden. Voor
het diehtmaken der gaten wordt zoveel mogelijk grond u i t overeenkomstige
horizonten gebruikt,
a Het impregneren
^

g

and- t leaige zand-, zandjge leem- en loeasleen*- en zeer ljtchte

r i v i e r - en zeeklejgronden begint het impregneren door bespuiting onder
ca E à 3 atmosfeer druk. De profielen moeten l i e f s t goed droog zijn en
worden eventueel laet een brander of een heatvuurtje voorgedroogd. Er wordt
gespoten met een verfspuit met een spuitopening van 1,6 ma. De druk wordt
via een reduceerventiel geleverd door cylinders met «ataengeperat© lucht
(spanning tot 150 atm.). Gebruikt worden cylinder« van 20 l i t e r inhoud
(gewicht ca 55-60 kg). Ter oriëntatie z i j vermeld, dat met cylinders van
7 l i t e r inhoud slechts een oppervlak van 50 x 60 cm geheel kan worden afgewerkt.
Ben veel gehoorde opvatting i s , dat de bespuitingen alleen dienen en
erop gericht a»eten zijn omhet profiel tot een voldoende diepte t e is*pregneren. Wij delen deze mening niet geheel en zeker niet voor de goed
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doorlatende lichtere gronden. In dergelijke profielen moeten de bespottingen
slechts dienen om de capillairen Tan MR laag van het profiel egaal en volkcsaea
met lak of plastic t e vullen en cmeen verkit, vlak oppervlak t e verkrijgen «aat**
door een verdere gelijkmatige imprégnâtie door opsmeren met de kwast wordt
mogelijk gemaakt. Wenst men een volkomen vlakke lakfilm t e maken dan kan worden
volstaan met de bespuitingenj s t e l t men als e i » , dat ook de geringe textuurverschillen naar voren zullen koaen, dan moet het profiel iet« dieper morden
geimpregaeerd door grotere hoeveelheden imprégneringsaateriaal er op t e brengen
dan bij betpuiting mogelijk i a .
Het profiel wordt gewoonlijk drie maal bespoten, telkens met minder verdunde oplossingen. De keuze van de viscositeit van de oplossing van de eerste
bespuiting hangt af van de textuur van de grond (bij zand-«aediaanfractie
1Ö5-15G fft, voor Velpon Dbijv. 1:1), die van de laatste bespuiting van de
textuur en wat nog door de verfspuit kan wordentwspötffla. la het lioht van
bovenstaande opvatting wordt in de beter doorlatende gronden direct met viscous
materiaal gespoten. De indringing i s daarbij veelal geriag - soms t e geringraaar gelijkmatig, hetgeen in het algemeen de qualitéi t van de lakfUm ten goed©
komt. Wordt begonnen met sterke verdunningen, dan dringt het impre^ieringsmiddel
t e diep en daarbij vooral te onregelmatig in, zender dat alle capillairs»
worden gevuld. De lakfila krijgt hierdoor een hobbelig voorkfifâen, doch veelal
ook een sehubberige of ÏJloaakoolachtige' structuur.
Bij elke bespuiting wordt gespoten tot het oppervlak Juist even iets
gljtaaend nat wordt. Men dient er zorg voor t e dragen, dat zo egaal mogelijk
wordt gespoten. Hiertoe spulte men met vlàkstraal i.p.v. met rondstraal. Sa
elke bespuiting l a a t men het profiel goed droog worden« De profielkuil moet dus
bij voorkeur zo worden gekozen, dat de zon op de profielw&nd schijnt, terwijl
ook de windwerkiag b i j deze indroging belangrijk kan zijn.
Wordt het profiel telkens weer gespoten zonder goed droog t e zijn, dan tem
de lakfilm een bobbelig voorkomen krijgen, doordat het materiaal onregelmatig
diep indringt. De snelheid van indroging kan niet tot het u i t e r s t e wordan vea>sneld door zeer sneldrogende materialen t e gebruiken. Het verdunningsmiddel

verdwijnt êm zo snel, dat de indringing praetisefa n i h i l i s en de film t e duoa
wordt. Boveödien worden niet a l l e capillaire» gevold, zodat de onderlinge samenhang -van de bodœdeeltjes ook t e wensen overlaat« Hierbij dient een middenweg
t e worden bewandeld, feipon D, zowel als een zwak visceuze oplossing Tan
celluloid in aragrl-aeetaat leverden bevredigende resultaten op. Een oplossing
van celluloid in aethylacetaat en toluol droogde te snel.
Een opvatting i s , dat zolang gespoten moet worden tot het materiaal niet
meer indringt en zich aan het oppervlak een huidje gaat vormen. Of dit bereikt
wordt is zeer afhankelijk van het materiaal waarmee wordt gewerkt en het is ook
geenszins nodig gebleken« De telkens nieuw opgespoten laag dringt steeds weer
naar binnen, doordat het reeds aanwezige materiaal weer oplost. Bij zeer snel
drogende iÄpregneringsmiddelen worden niet gauw a l l e holten tussen de bodemdeeltjes geheel gevuld en afgestoten en treedt huidvorming evenmin spoedig op.
Veelal zal raen de huidvorming eerst zien optreden als met de kwast de steunlaag
wordt opgewerkt.
b» Hst aanbrengen van de steunlaag
Zou men voor steuniaagmateriaal kunnen beschikken over een preparaat dat
het inpregneringsmateriaal in het geheel niat weer oplost, dan kan desgewenst
het profiel eerst nog worden besmeerd rast hetsselfde impregneringsmateriaal om
de kleine textuurdifferentiaties naar voren t e brengen. Een dergelijk preparaat
hebben wij nog niet kannen vinden en dus moet het ateunlaagmateriaal deze funeti
©vernemen. Dit wordt gedaan door eerst één of tweemaal niet a l t e visceus
materiaal op te smeren. Doet men het te vaak dan worden de textuurverschillen
van duidelijk verschillende lagen in het profiel te geprononceerd, hetgeen ook
weer niet wenselijk i s . Daarna wordt hetzelfde materiaal zo dik mogelijk aangebracht om een «twig© film t e maken. Door een zo gering mogelijke verdunning
wordt bereikt, dat het steunlaagmateriaal het tevoren aangebrachte materiaal zo
min mogelijk weer oplost. Evenwel ziet men dit bijna toch steeds in meer of
minder« mate gebeuren. Een eerste vereiste i s , dat men met het besmeren wacht
tot het profiel goed droog i s . Daarna wordt zo vaak materiaal opgebracht tot
een stevige film i s gevormd. Noodzakelijk is het de stevigheid t e vergroten door
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ém hydro*fcialga&s *& à# stemlaag afin t e brengen. Dit is t a stukken venX*Ê,
&t de handel v*f§frijgj&&sr. Telkens w&eht mm t e * 4« tevoren opgebrachte laag
goed dï-oog i s , anders loopt aum eoersijde het gevaar, dat heit proces van i n dringing nodeloos Laag aanhoudt, terwijl men anderzijds de verdamping van de
onderliggende lagen a f s l u i t , waardoor bet drogüigsprooes steeds moeilijker
gaat verlopen«
Hst sust 4« kwast ©pforengen ven vieceus materiaal dat het improgoeriagsmateriaal oplost, levert de volgende bezwaren:
a» de film kan i e dik werden, feinen Dbijv. vormt a l heel moeilijk een huid*
Be fUÜK wordt dik «o b l i j f t bros. De film geeft wel goed de kleine texfcmrvereehillen «eer.
b . elk© druppel vloeistof, die bij het opsmeren laag« het profiel loopt,
tekent zich l a t e r a l s e«B dikkere baan op de l a k f i l s af,
e« b i j het opsfcsreB wsrdt de tevoren geiapregneerde en reeds verkitte laag
«eer wsek, hetgeen het gevaar van lostrekken «f self« w losraken door
de zwaarteteracïït met zich brengt. Op dergelijke plaatsen moet den ©pai«wr
worden gespoten, of om tracht met de kwast de zaak b i j elkaar t e lijmen.
3s beid« gevalles gaat de lakfl i a bobbels vertonen, welke n i e t s met
aatutirlijke «trusteur- of textsBorversïéillea t e doen hebben,
d» b i j wortels, waarvan het »aar buiten stakende deel telken« door de kwast
wordt beieerd en t e r plaatse van a l of niet op natesirlijke wijae dlchtgeraakte Is&iten of ijonagangea drängt de ia v r i j grote hoeveelheden opgesmeerde lak dieper naar binnen, a e t bebbeligheid ven de lakfüm als gevolg.
Be m&mfc« ven de«e beswaren kan mes tegengaan door met weinig verdande
«g&sesj&gen t e werken. Bit vergroot evenwel het gevaar genoemd onder e .
ü&si* m£.mm daas een eeuspwmi» sweten treffen, gebaseerd op ervaring en
Smient i a de onderlinge samenhang van bodesdeeltjea in het profiel. Het
ImdmmA bdjv. levert gauwiweilijkiiedeîu 3h het algeaßen aeet het a&t e r i a a l $e gelijkmatig »©gelijk worden opgesseerd en vooral druppelvors&ig octet werden verseden. Bij Het opbrengen wordt van onder naar
boven geeaeerd. Bet i» n i e t «tegelijk »et lange streken t e sneren. Het
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beste is na het strijken aan de onderkant, opnieuw naar boven te strijken om
het »aar beneden lopen van druppels t e voorkomen. Op deze laanier wordt de lak
of plastie ia verticale banen opgebracht. Siaiaer »et dö kw&st terugkomen op
plaatsen, waar men a l ia geweestÎ

-

Uit d i t a l l e s aoge blijken, dat men üi het algeaeen over zo weinig isogel i j k verdimde »aterialen soet kunnen beschikken, vooral wanneer voor isipregnerings- en stecKlssgaiateriaal hetzelfde preparaat wordt gebezigd, Hen kan dan
zelf de nodige verdunningen maken,
e. Het afwerken^ .
ï s de f i l a geheel afgewerkt en gedroogd, dan wordt het geheel voorzichtig
van de profielwand afgetrokken. Men doet goed d i t met twee om t e doen en de
grond met een mm achter het profiel los t e maken.Hierdoor voorkoiBt men, dat
stukken losraken, waar de lak of plastie nog niet goed droog *&«• Tevens voorkomt mem, dat wortels gaten trekken of andere verstoringen in de nog »eke fÜ&
optreden. Wortt de grond op enige diepte achter de fi l » losgewerkfc en worden
daar niet een aes de wortels afgestoken, dan zal 4e l a k f ü a tevens een f r a a i
beeld van de bewörteling van het profiel t e zien geven.
Mahet aftrekken van de f i l a wordt voorzichtig alle niet verhitte grond
met een mesje en een zachte borstel verwijderd. Ontde kleuren nstnurgetrosw
naar voren t e brengen wordt de lakfilm l a t e r nog eens aeer dan bespeten met
een geheel heldere lak of p l a s t i c . Dit geschiedt zodanig, dat de afzonderlijke
korrels door een «ten huidje worden onthuld, echter zonder dat zich een aaneengesloten huid kan vormen. Hierdoor krijgt het prof tol het voorkopen van een
vochtige grond. Hiervoor geen fJnylite opgelost in aceton gebruiken. Deze
vinyl^cetaat-elfbride opgelost in aceton droogt wit op. ?elpon Dgaf goed
resultaat.

B RESULTATENMETDBgatSg MATSRIALSH
Tot nu toe werd geëxperimenteerd in zandgronden met:
a. Hitro. Babbel Metaalvernis met bijbehorende Verdooning 1 van Sikkens Lakfabrieken t e Sassenheia. Deze cellulose lak werd eerst gebruikt, zowel voor
indringing, als "voor steualaag. Succes »eer matig.
b. Sen combinatie van Nitro Bubbol Metaalvernis en Verdanning Xals indr&ggggj
lak met Speciaal Fabrikaat C15/23 en bijbehorende Verdunning C3/22 ala
steunlaagmateriaal» De resultaten in zand- en uifeerwaardgrend waren redel i j k . Het beste bleek de toepassing van de 1 M verdunning -«an de Metaalvernis en het onverdunde Speciaal Fabrikaat. Ofschoon d i t Speciaal Fabrikat
geleverd was «a het oplossen van het impregnertogSBsateriaal te voorkomen, bleek dit toch in v r i j ernstige mate op t # treden. Ook b y toepassing van
onverdund Speciaal Fabrikaat trad nog oplossing op wanneer het s e t de kwast
dus in miras hoeveelheden, werd opgesmeerd. Wanneer de steualaag werd opgespoten, viel het oplossen en onregelmatig indringen nogal see*
c. Een oplossing van polyvinylacetaat in aceton (verkregen van Prof.de Leenbasj
De resultaten "»aren veelbelovend. Er was slechts weinig materiaal voorhanden, sodat er eerst niet verder mee kon worden geëxperimenteerd. Het
materiaal werd volgens Belgisch voorschrift ïïiet eerst opgespoten, aaar
direcfcvsói de kwast opgebracht. Dit geeft vele nodeloze en verwarrende
deformaties in de lakfila. Later werd dit materiaal Mowüith 30 opnieuw
getest, met alleszins bevredigende resultaten. Daarbij werd het met de
verfspuit verspoten. Zelfs in vochtige profielen was de indringing v r i j
goed,
d. Sen oplossing van ?inylite in aceton. Ofschoon dit sateriaal snel opdroogt, '»aren de resultaten niet slecht t e noetaen. De film b l i j f t evenwel niet plastisch en is daardoor zeer bros. Bet aateriaal droogt evenwel
t e snel op. De film blijft seer dun en iseinig sterk«
e. Een oplossing van celluloid in asrlacetaat. Resultaat zeer bevredigend.
Er vorst zich een dunne soepele film. Bij de fiaaa Hacostan t e Sde-sserd
daarna Maculold S07Â best e l e s e t anylacetaat als bijbehorende verdunning-,
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Dez«stof isbedoeld alsindrißgirigaraateri&al.Apartwerddaarbijbesteldals
steunlaagmateriaalSlaenloïd507BmetdeVerdunningA14.Ditsteunlaagnateriaal
zouhet indringingsraateriaalnietmeeroplossen.
f.felponDgeeftgoede jbapregnatie,maarTorntgeenhuid.Defilmwordt daardoor
gauwtedikenblijft bros.
g.Senoplossingvancelluloid iaaethylaestaatentoluol.Hetmateriaaldroogt
veeltesnel.Defilmwordtzeerdunenweinigsamenhangend.Welmooisoepel.
Ditmateriaalkwambijtoevaltotonsebeschikkingenwerd eensgetest.
Ookeenveenprofielwerd-vastgelegdeGezienhetfeit,datveengeheelverzadigd ismetwater,werden geenpogingentot iwpregnatieondernomen.Eensaoaolithwerdmeegenomen.Meteenhardeborstelwerdhetoppervlakvanhetprofiel
zoruwmogelijkgemaakt.Daarnawerdhetprofielbespotenmeteen1:2verdunning
inwatervaneenmengsel yan MowillthDSenMowilithDSOO indeverhouding1:2,
geleverd doorFarbwerkeHoechst.Beideproducten zijndispersiesinwate»va»
asngpolymerisatenuitvinylacetaatenvinylchloride,dusvanpolyvinyl-aeetaat
chloriden.Sen dosisuitvloeier"LeonilDBPulverwerdtoegevoegd.BijhetverdunnenaoetmenhetwaterondergelijktijdigroerenbigdeMowilith dispersie
voegenennietandersom,wanthetmengtdanslecht.Slechtseenmaalwerd gespotenomdefijnereholtentedoordringen,waarnanogonverdundmateriaalmet
dekwastwerd opgebracht.Daarnawerdhetprofiel in deschaduwtedrogengelegd.
HetaanvankelijkwitopdrogendeMowilithwordtnagenoegkleurloos alshetwater
isverdampt.
lieenveenprofielgaatdeverdampinguiteraardnietsnel.Eerdervormen
zichkrimpscheuren«Ditkanwordentegengegaandoorophetkritiekemoment
opnieuwonverdundMowilithdispersieoptesmeren.HadrieofvierKaalopaaeren
isdehuid dikgenoegenvormenzichgeennieuwekrimpscheuren.Defilmisevenwelgrotendeelsnogwit,hetgeen eropwijst,dat ernogvrijveelwater inaanwezig is.Omhetdrogingsprocestebespoedigenwerdzoveelaogelijkvanhetlosse
veenweggesnedenmeteenscherpseheenaes,waarbijhetoppervlak vlakwerdafgewerkt.
Hetvastleggenvaneenveenprofielberustdusnietzoaeeropiapregaatie
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raaar op inkleraadng Tan de verschillende plaatendeeltjes in een taaie huid. Hert
is opmerkelijk, dat in de Indrogemde zeer dwane veenlaag welk» op de f HM
is achtergebleven, zich spanningen kunnen ontwikkelen, die de kleefkracht en
zelfs de taaiheid van de Mcwüith fi l » t e boven gaas,
Sr ontwikkelen zich in het normale oude mosveen t a l r i j k e fijne horizontale
krimpscheurea, terwijl in de sterk verdoe grenslaag van Weber de film geheel
verwrongen wordt. Slechts in de jonge jaosveenlagen (bolster) ziet mm dergelijke ontwikkelingen n i e t . Daar is de Mowilith dispersie dan ook ingedrongen
en heeft de plaats van het water beset,
In het algemeen, mag deze wijze van vastlegging wel succesrijk genoenaä
worden, Beter sou het evenwel zijn als er een werkelijke indringing had plaats
gevonden. vborta r i j s t de vraag, of de kriapscheuren wellicht minder tot ontwikkeling zouden zijn gekomen, wanneer de f i l » elastischer was, dus wanneer
een weekaaker zou zijn toegevoegd. tfu droogt het materiaal keihard op. Daarbij valt op t e merken, dat de film met aceton zacht kan worden gemaakt en daarna niet meer zo hard opdroogt.
Ih zwaardere kleiiyofielen werden enige experimenten verricht tot nog toe
echter aet weinig resultaat. De grote moeilijkheid l i g t feier in het indringen
vm het profiel en vooral in het verdringen van water.
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Het spreekt vanzelf, dat nog t a l r i j k e onvolkomenheden aan de hiervoor
geschetste methoden van het fabriceren van Xakfils verbonden zijn. Ook voor
de zandgrond«» z i ^ i er nog moeilijkheden. 3h het algemeen levert het vastleggen van vochtige of natte grond«! de sekste moeilijkheden op, "fear vocht
i s kan geen plastic of lak binnendringen. Voor vochtig« grond«© geldt, dat
het vocht nooit egaal in de grond aanwezig i a . Sr dringt -«el lak blnnoa,
doch men loopt veel kans dat mm een hobbelige lakfil» krijgt» doordat lust
indringen niet gelijkmatig geschiedt, Hoe vochtiger de grond dies te

wwili$m.

zal mm er lak of plastic inkrijgen, vooral in de fijnaasdiger of zelf»
loeas&chtige sedimenten.
Hiervoor en voor de vochtige en natte gronden en horizonten, zowel $a
de goeddoorlatende, lichtere gronden als in de kleien, hebben wij nog geen
bevredigende oplossingen gevonden. Is de grond nog v r i j goed doorlataed en
zijn de capillairen niet a l t e nauw en niet geheel met water gevuld, dan kan
nog lak of plastic c a p i l l a i r in het profiel worden gezogen. Het jaateriaal
moet niet door "water worden afgestoten of niet direct b i j aaar&kiag s e t iSAfcflr
neerslaan aoals o«a. ook het geval is b i j Vinyiite opgelost iba acetoa,
Sr zou wellicht verder geëxperimenteerd kunnen worden »et de Mowilith
dispersies. Door toevoeging van flinke doses uitvloeier is het doordringlag»-'
vermogen~hetgeen een questie van oppervlakte spanningen ie - t e verhogen.
Het polyvinyl-acetaat komt in deze waterige dispersies voor in deeltje« tm
grootte van 0,2 - Z n. Wij hebben echter geen noemenswaardige indringing in
knipklei of zélfs lichte kleien kunnen constateren, laat staan in werkelijk
vochtige profiellagen. Mogelijk dat hier weinig visceuse merken soals de
Kowilith dispersies BV, ca 50$ of TN52, ca 58$ betere »©gelijkheden oplever«
Deze dispersies worden in de practijk o.a. gebruikt om poreuze stoffen aoals
papier, hout, v i l t e.d, te doordringen,
üToor deze gronden, zowel als voor het veen en de natte ondergronden zou
ook naar een hydrophiel materiaal moeten worden gezocht, dat na aanraking'art
water harcbwordt.
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Bij niet Tochtige, zwaardere profiele» bestaat de mogelijkheid een pref&eX.
vast t e leggen door de oppervlakte eerst geheel ruw t e oaken. Bet hechting»»
oppervlak wordt daardoor aanzienlijk groter waardoor er aeer kaas bestaat een
laag grond en de eventueel aanwezige structuur-elestenten goed vast t e legge».
Op deze wijze werd nog niet geëxperimenteerd« Wel werd getracht zwaardere
kleiprofielen vast t e leggen door ze te bespuiten of t e besaieren set «e*@P v*f**
dunde oplossingen van pol^vinyl-acetaat in aceton, van 7inylifce in a«etöa # tfe©
eelluloid in aethylacetaat en toluol en met dunne dispersies van het Howüith
preparaat, doch er werd geen noemenswaardig» indringing verkregen»
Bet i s duidelijk, dat b i j dit werk aneldrogende preparaten weinig&smHtaat zullen opleveren.
Sen andere gedaehtengang,welke zieh heeft ontwikkeld b i j de befaandeUag
van de k l e i - en veengronden i s , een indringing t e bewerkstelligen door «apil~
l a i r e opzuiging. Hierbij kan slechts gewerkt worden met dispersies i a water
zolang geen materiaal gevonden i s , dat in water oplosbaar is* Ben »onolith
zou dan in horizontale ligging aan de onderkant in contact moeten worden gebracht met een weinig viaceuze diapersi e . Door de verdamping aan de bovenzijde
zou dan wellicht een capillaire indringing kunnen worden bereikt« Ce s&fee van
indringing sal evenwel, (gezien de grootte der plastic deeltjes (Q.2 - Z p.),
afhankelijk blijven van de wijdte van de capillairen. Indian dese werkwijs«
sucoes mocht hebben zou misschien b i j veenprofielea de oorspronkelijke kleear
kunnen worden gehandhaafd, welke nu door oxydâti© geheel verloren gaat. Het
profiel, behalve het jonge aosveen wordt nu door oxydatie geheel bruinzwart «f
zwart. Voor deze wijze van werken zou een speciale bak moeten worden geconstrueerd, welke in de profielwand wordt gedrukt (SchuunsanH) waarna de j a geperste monolith kan worden afgestoken. Aan de ene kant wordt dan een stevig
gaas aangebracht waarna het profiel zonder êen enkele verstoring in -horizontale
ligging in contact kan worden gebracht met de indringingsvioeistof. Nadat
indringing is verkregen, wordt het profiel t e drogen gelegd en daarna »o dus
mogelijk, hetzij vlak, hetzij met behoud van de structuur afgewerkt.
Tenslotte z i j nog als suggestie vermeld de zgn. pleisteraaethode, welke
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voer de lientere gronden bedacht werd. Set aanbrengen vaa de steuolaag kan ia
deze gronden de oorzaak zijn -van veel onregelmatigheden in de l a k f ü a , Ben en
ander lean worden ondervangen door de steönlaag tevoren t e maken en na de lastete
bespuiting of de iadringingsbesmering eenvoudig tegea het profiel t e plakken.
Hen behoeft dan niet t e «achten set bet aanbrengen van de steiaolaagbeaiaeringen
tot het profiel droog i s . Sitegendeel, o® eee goede hechting t e verkrijgen zeu
het profiel j u i s t niet droog «©eten zijn. ?oor het aanbrengen ntoet de steaalaag
dun worden besmeerd met steunlaag materiaal van een dikke taaie consistentie
met een grote ideefkracht«
De nog gering© ervaring met deze pleistermethode heeft geleerd, dat de
hoeveelheid kleefmteriaal zo gering Esogelljk «oet zijn. Door het aanbrengen
van de steualaag wordt n.1* de verdere verdamping u i t het profiel tegengegaan*
Ga d i t beamaar 20 gering » g e l i j k t e doen sella doet sen goed de steynlaag vlak
voor he* aanhrengesi t e saaken» De f i l a zelf is dan nog niet droog an er vei>
daapt sog verdanain^aMdel. Waarschijnlijk ie hierdoor het drogen van de kleeflaag beter aogelijk.
Set voordeel vân deze methode i a , dat het ontstaan van defomaties in de
l&kfilm b i j het opsmeren van een steunlsag wordt veerkaam, maar tevens dat mm
geen t i j d verliest door steeds t e moeten wachten t o t het profiel weer goed droog
ie.
De sieunlaag isordt tijdens het impregneren van het profiel geraaakt door ©p
een bijv» met glycerine ingedreven vlakke plaat in enkele keren de benodigde
laag lak of plastic aan te brengen. Het faydrophielgaas wordt tegelijk daarbij
ingewerkt. Door het gebruik van glycerine wordt voorkesaen dat de steunl&ag aan
de plaat gaat vastzitten. Er aoet worden voorkoken dat deze film b i j het opdrogen krom t r e k t , anders levert het aanbrengen en hechten op de vlaidce profiel-»
wand grote moeilijkheden op.

