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De Landbouw Fysisch-Technische Dienst en de Centrale Werkplaats hebben tot
taak ten behoeve van het Landbouwkundig Onderzoek:
niet in de handel verkrijgbare machines, werktuigen, fysische, elektronische- en
fijn mechanische apparatuur te ontwerpen en te vervaardigen;
adviezen te verstrekken op fysisch-, werktuigkundig-, en meettechnisch gebied ;
te adviseren bij de keuze van apparatuur;
het ijken van meetinstrumenten ;
het verrichten van elektronenmicroscopische werkzaamheden;
het verlenen van hulp bij het analytisch en preparatief ultra-centrifugeren.
Wageningen, Dr. S. L. Mansholtlaan 12
Tel. 08370-4246*
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Fungerend Bestuur van de Stichtingen

Prof. Ir. G. J. Quast
namens de Senaat van de Landbouwhogeschool
voorzitter
Mejuffrouw M. B. van Lennep
namens de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek T.N O.
secretaris
Dr. A. E. H. R. Boonstra, tot 1 juni 1962,
namens het Bestuur van de Landbouwhogeschool
vanaf 1 juni 1962: Mr. J. de Visser
K. W. Boonstra
namens de Direktie Financiële Zaken
Ir. P. A. den Engelse, tot 1 november 1962,
namens de Direktie Akker- en Weidebouw
Prof. Ir. S. Hartmans
namens de Senaat van de Landbouwhogeschool
Dr. Ir. E. W. B. van den Muyzenberg
namens de Instellingen voor Landbouwkundig Onderzoek
Ir. H. H. Postuma
namens de Instellingen voor Landbouwkundig Onderzoek
Dr. Ir. D, W. Stolp
namens de Direktie Tuinbouw
Prof. Dr. W. R. van Wijk
namens het Laboratorium voor Natuur- en
Weerkunde van de Landbouwhogeschool
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Voorwoord

Het opstellen van dit voorwoord brengt mij in een ietwat onzekere positie.
Immers de Stichtingen Centrale Werkplaats en Landbouw Fysisch-Technische
Dienst worden samengesmolten tot de Stichting Technische en Fysische Dienst
voor de Landbouw. Weemoedige gedachten behoeven niet op te komen bij het
verdwijnen van deze twee namen. Allen die hierbij betrokken waren hebben de
fusie gezien als een mogelijkheid tot het doeltreffender uitvoeren van de dienst
verlenende taak.
Van de samenwerkende besturen namen in 1962 afscheid de heren Dr. A. E.H. R.
Boonstra en Ir. P. A. den Engelse. Tot aan het moment van pensionering uit het
rijksdienstverband hebben beiden het wel en wee van de Stichtingen medege
maakt en met hun adviezen gesteund. De heer Boonstra was voorzitter van het
Bestuur van de Landbouw Fysisch-Technische Dienst. Zijn plaats als vertegen
woordiger van het bestuur van de Landbouwhogeschool in de samenwerkende
besturen, wordt, vooruitlopend op de definitieve bestuursformatie, waargenomen
door Mr. J. de Visser.
In 1962 kwamen het laboratoriumgebouw en de aanvullende werkplaatsen op het
terrein Centrum Techniek gereed. Voor de activiteiten van Rijksgebouwendienst
is hier een woord van bijzondere dank op zijn plaats. Hiermede zijn de voor
waarden aanwezig voor een goede start van de nieuwe Stichting. Ik wens de
directeur, Drs. A. M. K. van Beek, hierbij veel succes.
Voor de besturen van de Stichtingen
Centrale Werkplaats en
Landbouw Fysisch-Technische Dienst
Prof. Ir. G. J. Quast
Voorzitter
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Inleiding

De eindcontrole van het af te leveren produkt blijft, voor zover noodzakelijk, in
dergelijke gevallen berusten bij het bedrijfsbureau, zodat de opdrachtgever ver
zekerd is van een goede kwaliteit.
Om de kwaliteit van de in eigen beheer vervaardigde apparaten te kunnen ver

Het afgelopen jaar heeft voornamelijk in het teken gestaan van een verdere

zekeren is een hoge vakbekwaamheid van de medewerkers noodzakelijk. Hiertoe

samenwerking tussen de Stichtingen Landbouw Fysisch-Technische Dienst en

is in het afgelopen jaar een aanvang gemaakt met het doen volgen van cursussen,

Centrale Werkplaats, ter voorbereiding van de samenvoeging in één dienst

waarvan thans de eerste is afgesloten. Het betrof hier cursussen in de lastechniek,

verlenend apparaat. Deze samenwerking kon vooral in een versneld tempo tot

die door vijf medewerkers met succes werden gevolgd aan de Philips lasschool te

stand komen door het ingebruiknemen van het nieuwe semi-permanentegebouw,

Utrecht (fig. 2). In het komende jaar zal een aanvang worden gemaakt met cur

gelegen naast de Centrale Werkplaats. Hierdoor werd het mogelijk alle afdelin

sussen in de metaalbewerking. Vooral voor een centrale werkplaats is het

gen van de twee Stichtingen, uitgezonderd de sectie elektronenmicroscopie,

noodzakelijk de nieuwste technieken op het gebied van de metaalbewerking te

geografisch op één plaats te concentreren. Aan het einde van het jaar was de

kunnen volgen, zodat toepassing bij de opdrachten mogelijk wordt.

interne samenvoeging zover voltooid, dat de nieuwe organisatie, althans intern,

Wat betreft de dienstverlening in het afgelopen jaar kan opnieuw een sterke toe-

kon gaan functioneren.
Organisatorisch kan de Dienst worden verdeeld in twee afdelingen, de afdeling
technische fysica en de afdeling werktuigkunde. Zoals reeds uit de naamgeving
blijkt, behoren tot de eerste afdeling de secties elektronica, fysische techniek, de

1

Ontwerp-en constructiebureau

ijkdienst en elektronenmicroscopie, terwijl tot de tweede afdeling behoren het
bedrijfsbureau, met de secties bankwerkerij, machine-bankwerkerij, fijn-mecha
nische werkplaats en het magazijn en het constructie- of ontwerpbureau.
Het ingebruiknemen van het nieuwe gebouw betekent, dat de Dienst thans be
schikt over verschillende laboratoriumruimten, die een verdere ontplooiing,
vooral van de sectie fysische techniek en van de ijkdienst, mogelijk maken. Ook
het constructiebureau heeft thans de beschikking gekregen over een nieuwe
werkruimte (fig. 1). Bovendien kon nu een fijn-mechanische werkplaats aan het
bestaande apparaat worden toegevoegd. Vooral voor de instrumentenbouw kan
dit als een belangrijke aanwinst worden beschouwd.
Het machinepark werd aanzienlijk uitgebreid, zowel voorde meer grof-mechanische als voor de fijn-mechanische werkzaamheden.
Hoewel de werktuigkundige afdeling thans beschikt over zeer veel machines
met universele toepassingsmogelijkheden, is het noodzakelijk op te merken, dat
niet alle werkzaamheden in eigen beheer zullen worden uitgevoerd. Vooral
wanneer de particuliere industrie in staat is goedkoper te produceren, zal tot
uitbesteding worden overgegaan. Het bedrijfsbureau heeft derhalve tevens een
belangrijke taak als uitbestedingsbureau. Door de veelvuldige contacten met
werkplaatsen en reparatiebedrijven elders in den lande is het mogelijk de op
drachtgever hieroverte informeren.
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name van de opdrachten worden geconstateerd, zowel in de fysische- als in de

meters en diverse elektronische apparaten en instrumenten.

werktuigkundige sector. Hierbij viel opnieuw een verdere verschuiving waar

Op het gebied van de voorlichting werd in samenwerking met het Ingenieurs

te nemen van de kleine opdrachten naar de grotere projecten. Dit betekent, dat

bureau Koning en Hartman N.V. op 13 maart 1962 een demonstratie gegeven

de werkbezetting op lange termijn verzekerd is, terwijl de gecompliceerdheid

van elektronische meetinstrumenten van de fabriek Marconi, terwijl op 12

van deze projecten vaak veel toegepast onderzoek noodzakelijk maakt. Dit

oktober 1962 een demonstratie werd gegeven van de elektronische meetappara

heeft tot gevolg dat de werkzaamheden een meer specialistisch karakter krijgen

tuur van Electronic Marketing Company N.V.

en dat het niveau van het werk hoger komt te liggen. Door het uitbesteden van

Het thans voor u liggende verslag getuigt van de intensieve samenwerking tussen

bepaalde categorieën werk zal hierdoor de Dienst meer aan haar doelstelling,

de Centrale Werkplaats en de Landbouw Fysisch-Technische Dienst. In het eerste

nl. het ontwikkelen van prototypen, kunnen gaan beantwoorden. Een nadelige

deel wordt in een aantal beschrijvingen en door middel van een aantal foto's een

invloed heeft deze ontwikkeling op de leveringstermijnen. Immers, reeds lang

overzicht gegeven van verschillende opdrachten die in het afgelopen jaar gaheel

van te voren is het productie-apparaat vrijwel volledig bezet, waarbij een zekere

of gedeeltelijk voltooid werden. Het tweede deel kan worden beschouwd als

ruimte is gepland voor kleine en spoedopdrachten, op basis van de resultaten van

documentatie voor de opdrachtgevers. Hierin zijn de technische gegevens ver

de voorgaande jaren. Aangezien de toename van de opdrachten de gemaakte

werkt van de nieuw aangeschafte metaalbewerkingsmachines, terwijl tevens een

voorspellingen echter ver overtreffen, moeten de leveringstermijnen automatisch

overzicht van het gehele machinepark is gegeven.

worden opgeschoven. Daarnaast wordt de planning bijzonder moeilijk in de
perioden waarin de zaai- en oogstwerkzaamheden plaats vinden, aangezien dan
direct hulp moet worden verleend om het veldwerk niet al te veel te stagneren.
De volgende cijfers illustreren de activiteiten in het afgelopen jaar. In totaal
werden 1226 opdrachten aan de Stichtingen verleend, waarmee een totaalbedrag
van ongeveer f 350000 was gemoeid. In dit bedrag is het gerichte onderzoek niet
begrepen. De totale materiaalomzet bedroeg ongeveer f 100000.
Het advieswerk nam ook in het afgelopen jaar weer aanzienlijk toe. Adviezen
werden onder meer uitgebracht over temperatuurmetingen o.a. in stallen, over
vochtigheidsmetingen, over lichtmetingen, over registratie en de meting van
zeer kleine krachten, over bladdiktemetingen en over de meting van lichtab
sorptie door kunststoffen en glas.
De opbouw van de technische documentatie is thans vrijwel voltooid (fig. 3).
In een lateraal opbergsysteem zijn de leveringsprogramma's van ongeveer 1300
firma's ondergebracht op alfabetische volgorde, terwijl door middel van een
ponskaartensysteem het gewenste instrument of apparaat op eenvoudige wijze
kan worden opgespoord. Daarnaast gaan verschillende firma's ertoe over om
hun volledige leveringsprogramma op de documentatie te plaatsen. De techni
sche documentatie van de Dienst is voor de medewerkers van de laboratoria en
van de instituten vrij toegankelijk.
Adviezen over de aanschaffing van apparaten betroffen onder meer pH-meters,
waarvoor een vergelijkend onderzoek werd verricht, meerpuntsschrijvers, een
spectrograaf,
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plantenkweekkasten,

lichtmeters,

vacuümapparatuur,

hygro

2

In het afgelopen jaar zijn cursussen gevolgd in de lastechniek

In een aantal bijlagen zijn wederom enige gegevens betreffende de dienstver
lening ondergebracht, onder andere een lijst van de aanschaffingen. Ook deze
laatste moet worden gezien als een informatie voor de opdrachtgevers, om
vast te stellen op welke gebieden de Dienst in staat is assistentie te verlenen.
Nu de twee Stichtingen tot één Dienst zullen worden samengevoegd is door de

I Werkzaamheden

vergroting der gezamenlijke mogelijkheden een verdere intensivering van de
dienstverlening te verwachten. De toenemende groei van de orderportefeuille,
waaruit een groeiend vertrouwen van de opdrachtgever blijkt, en het enthou
siasme waarmede de medewerkers hun taak verrichten, geven wat dit betreft
aanleiding tot optimisme. Gehoopt wordt dat de uitbreiding van de personeels
formatie met de toenemende groei aan opdrachten in de opbouwfase van de
nieuwe Stichtinggelijketred zal kunnen houden.
Drs. A. M. K. van Beek
Directeur
3

In de technische documentatie zijn leveringsprogramma's van 1300

firma's ondergebracht
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De ontwikkeling van de geleidbaarheidsmeter

de geleidbaarheid mogelijk zou worden. Hierdoor zou bovendien de ontwikke
ling van compensatieschakelingen waarmede correcties kunnen worden aange
bracht voor de celconstante en de temperatuur vereenvoudigd worden.
De volgende, min of meer, theoretische beschouwingen laten zien dat het inder

Enige jaren geleden is door de Afdeling Electronica een grondvochtigheidmeter

daad mogelijk was de gewenste verbeteringen te realiseren.

ontwikkeld waarmede het mogelijk is de weerstandverandering van een, in de

Voor de stroom I i n het circuit kan worden geschreven :
I = EY

bodem ingegraven, gips- of nylonelement ten gevolge van een verandering van
de vochttoestand van de bodem te meten

Met dit instrument kunnen weerstandwaarden worden gemeten van 25 Q -1 Mn
verdeeld over drie meetbereiken, namelijk 25 Q - 2 kD, 1 kO - 20 kQ en 10 kfl -

1 MQ.
Door het gips- of nylonelement te vervangen door een geleidbaarheidcel en het
meetbereik uit te breiden tot 6 M!) (0,2 micro mho) ontstond een tweede type
instrument, geschikt voor het meten van de zuiverheid van gereinigd water. Door

waarbij de admittantie Y = — + jX
R
E = effektieve waarde van de wisselspanning, R = gelijkstroomweerstand en

i = vM
Indien de zelfinductie voldoende klein kan worden gehouden kan voor X worden
geschreven X = uC;o = cirkelfrequentie van de wisselstroom en C = totale

het meetbereik aan de laagohmige kant uit te breiden tot4£2(250.000 micro mho)
ontstond een derde instrument waarmede de geleidbaarheid van waterige oplos
singen met een hoog zoutgehalte kon worden gemeten.
Voor nauwkeurige metingen was het echter noodzakelijk bij de uitwerking van
de meetresultaten gebruik te maken van een grafiek tengevolge van het niet
lineaire verloop van de schaaluitslag van de meter en de te meten weerstandwaarde. Bij deze instrumenten vormde namelijk de transistoroscillator (nood
zakelijk om fouten door polarisatie-effecten zo klein mogelijk te houden) met het
element of cel en de aanwijzende meter een gesloten circuit. Aangezien de weer
stand van de meter en de uitgangsweerstand van de oscillator groot waren ten
opzichte van de te meten weerstand ontstond een afwijking in de lineairiteit.
Voor de bepaling van het specifiek geleidingsvermogen was het daarnaast nood
zakelijk een correctie aan te brengen voor de constante van de geleidbaarheidcel,
een constante die voor iedere cel verschillend is. Bovendien moest ook een cor
rectie worden aangebracht voor de temperatuur van de te meten vloeistof omdat
de geleidbaarheid in het algemeen wordt herleid op een bepaalde referentietemperatuur. Door de meteruitslag te delen door de celconstante en te ver
menigvuldigen met de temperatuurherleidingsfactor werd ten slotte de geleid
baarheid gevonden.
Het elektronisch circuit
Uitgaande van deze drie typen instrumenten is verder onderzoek verricht om de
afwijkingen van de lineairiteit op te heffen waarmee een directe schaalaflezing van
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(1)

1

1,2

4

Principe-schema van de geleidbaarheidmeter

capaciteit van de parasitaire capaciteiten in het circuit. Door uit te gaan van een
zuivere sinusfrequentie, waarbij geen hogere harmonischen optreden, en indien

1

co niette hoog wordt gekozen zal to C< < — als men er voor zorgt de parasitaire
R

Om te bereiken dat Rj << Rg moet een versterker voor de aanwijzende meter
in het gehele meettraject voorkomt. Het bleek dat de ingangsweerstand van de

1

Y = —=
R
Rg + Ra + Ri

Z2°/o van de laagste waarde van ieder schaalbereik te maken. Dit betekent dat

Ru << Rg.
worden geschakeld. Hierbij moet voor Rg de laagste waarde worden gekozen die

capaciteiten klein te houden. We mogen dan schrijven

1

lende geleidbaarheidbereiken gelukte het de uitgangsweerstand van de oscillator

1

(2)
V '

Hierbij zijn : Rg de weerstand van de te meten oplossing (—

is dus de juiste ge-

leidbaarheid), Ra de uitgangsweerstand van de oscillator en R, de ingangsweer
stand van het metercircuit.

conventionele getransistoriseerde wisselspanningsversterkers veel te hoog was
zodat een speciale schakeling moest worden ontworpen. Hiermede gelukte het
Ri = ^2% te maken van Rg zodat ook hier mag worden geschreven R, < < Rg.

1

Formule (2) wordt nu Y = — = G, G = de te meten geleidbaarheid.

Vervolgens moet worden nagegaan hoe bereikt kan worden dat R, en Ru< < Rg.

Uit formule (1) volgt nu dat indien de spanning E opgevat kan worden als een

Door een voldoend laagohmige spanningsdeling toe te passen voor de verschil

constante, de stroom I lineair verloopt met G, dus met de geleidbaarheid.

5

6

Inwendige van de geleidbaarheidmeter

De geleidbaarheidmeter met cel en temperatuurvoeler

13

Door spanningsstabilisatie is bereikt dat E reeds snel na het inschakelen zich op

uitgang worden aangebracht om de gemeten verschijnselen te registreren.

een constante waarde instelt en, door de lage inwendige weerstand van de span

Een andere toepassing vormt het gebruik van het instrument bij titraties.

ningsdeler, ook over het hele gebied van een meetbereik dezelfde waarde be

Bij titraties wordt het omslagpunt gekenmerkt door een sterke verandering in

houdt binnen de gestelde nauwkeurigheid.

de geleidbaarheid. Door de titratie met de geleidbaarheidmeter te volgen, even

Door het opheffen van de afwijkingen in de lineairiteit werd het mogelijk een

tueel met behulp van een recorder, is door de plotselinge verandering in de ge

schakeling in het circuit op te nemen die de meteruitslag deelt door de constante

leidbaarheid het omslagpunt nauwkeurig te bepalen. Dat deze toepassing moge

van de te gebruiken geleidbaarheidcel.

lijk is, is een gevolg van het direct aanwijzend meetprincipe van het instrument.

Van de in de industrie te verkrijgen zgn. dompelcellen varieert de constante in

Indien uitgegaan was van een Wheatstone-brugprincipe, was het onmogelijk

het algemeen tussen 1,2 en 1,6. Deze waarden kunnen door middel van een op

geweest de plotselinge verandering van de geleidbaarheid vast te stellen.

het instrument aangebrachte potentiometer ingesteld worden. Bij een tweede
type cellen, de zgn. opzuigcellen, varieert de constante ongeveer van 0,55-0,70.

Op enige onderdelen van het elektronisch circuit is octrooi aangevraagd. Het

Door met de potentiometer de dubbele waarde in te stellen verkrijgt men een

instrument wordt thans door de N.V. Cenco Instrumenten Mij. te Breda in

2 x zo kleine geleidbaarheid. In dit geval moet de afgelezen waarde nog met een

licentie vervaardigd.

factor 2 worden vermenigvuldigd.
Op min of meer dezelfde wijze is ook een schakeling opgenomen die de te meten

7

geleidbaarheid herleidt op de referentietemperatuur. Tot dit doel is het instru

gips- of nylon elementen kan gebruik worden gemaakt van een aansluit-

ment tevens geschikt gemaakt voor het meten van temperaturen. Met behulp van

kastje met een 24-standen schakelaar.

een temperatuurvoeler, die in de vloeistof wordt gedompeld kan de temperatuur
op een aparte schaal van het aanwijsinstrument direct worden afgelezen. Door
de gevonden waarde met een tweede potentiometer in te stellen wordt de
meteruitslag vermenigvuldigd met de bij die temperatuur behorende herlei
dingsfactor. In fig. 4 is het principeschema weergegeven van het gehele circuit,
terwijl fig. 5 een beeld geeft van het inwendige van het instrument.
Toepassingen
Op deze wijze is een universeel meetinstrument ontstaan met verschillende toe
passingsgebieden. Hierboven zijn reeds genoemd de indirecte metingen van de
vochttoestand van de bodem en het meten van de geleidbaarheid van vloeistoffen
waarvoor twee verschillende typen meetinstrumenten noodzakelijk waren. Het
grote meetbereik van het nieuwe instrument betekent dat thans met één kan
worden volstaan. Fig. 6 geeft een indruk van het apparaat waarbij de cel en de
temperatuurvoeler in het deksel van het kastje zijn ondergebracht.
Daarnaast kan het instrument ook bij andere metingen met vrucht worden
toegepast. Een maat voor de invloed die temperaturen beneden het vriespunt
op bomen en heesters hebben is de geleidbaarheid van het weefsel. Met een
speciale elektrodenklem

3

(fig. 8) als cel worden met het nieuwe meetinstrument

onderzoekingen hierover uitgevoerd. Bovendien kan op verzoek een recorder

14

Voor snel achtereenvolgens meten van de weerstandwaarde van 24

Literatuur:
1 G. Borel: A portable instrument for measuring soil moisture. Neth. Journal
Agric. Science 8 (1960) 132
2 G. Borel : Mededelingen L.F.T.D. 4 (1961) 12
3 J. Wilner, W. Kalbfleisch en W.J. Mason : Note on two electrolytic methods for
determining frost hardness of fruit trees. Can. Journal Plant Science 40 (1960)
563
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Technische gegevens:

Schaalbereiken

5-

100 [j.mho

30-

300 [j.mho

300-

3.000 [xmho

3.000- 30.000 jxmho
30.000-300.000 [j.mho
Nauwkeurigheid

ca. ± 1%

Insteltijd

2 sec.

Voeding

2 x 4,5 V batterijen

Wisselspanning

1000 Hz.

Temperatuur-

van 10°-40° (traject naar keuze op te geven) potentio

compensatie

meter instelling

Celkonstantecorrectie

van 1,0-1,6 met potentiometer instelling

Correctievoordevoedi ngsspanning en omgevingstemperatuur met potentiometer
Afmetingen

220 x 165 x 155 mm met verhoogd deksel voor opber
gen van elektroden en snoeren

Gewicht

ongeveer 3000 gram, compleet met aansluitsnoeren en
elektroden

Speciale geleidbaarheidcel voor metingen aan takken

Enige beschouwingen over bestralingsopstellingen

bestralingsruimte gegeven door de formule (figuur 9,1):
+Y1
'A =

Idy

1Y1 (y—b)2 + a2

Aan het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw is advies

waarbij I de aktiviteit per lengte eenheid is.

uitgebracht over een tweetal opstellingen voor de bestraling van planten met

Indien 2y1 = 140 cm, a = 100 cm en 0^ 2b,£ 100 cm is, blijkt dat met een

behulp van gamma-straling. In het navolgende worden enige beschouwingen en

dergelijke opstelling een afwijking in de stralingsintensiteit wordt verkregen

berekeningen gegeven die de grondslag vormen van de uiteindelijke ontwerpen.

van tenminste 13%. Alleen reeds hierdoor, dus nog afgezien van constructieve

Een van de opstellingen wordt momenteel door de Dienst vervaardigd. De con

bezwaren, voldoet deze oplossing niet. Een verdere verkleining van de bron,

structie en het elektronische regel- en beveiligingssysteem zullen in een later

bijvoorbeeld 2yi = 100 cm, waardoor de constructie van de opstelling wel te

stadium in een aparte publikatie worden beschreven.

realiseren zou zijn, geeft zoals te verwachten was een veel grotere afwijking,

Van de zijde van de opdrachtgever was gesteld, dat de opstellingen moesten vol

namelijk ten minste 25% (figuur 9,2). Het andere uiterste en de meest eenvou-

doen aan de voorwaarde, dat op 100 cm afstand van de bronnen de procentuele
afwijkingen in de intensiteiten van de straling over 100 cm verticaal niet groter
dan 10% en op 500 cm niet groter dan 1 % zouden mogen zijn. De sterkten van

9

de bronnen moesten zodanig worden berekend dat de intensiteit van de stra

homogeen is verdeeld. Lengten van de bronnen 130 cm respectievelijk

ling in een willekeurig punt langs een 100 cm lange verticale lijn op 100 cm afstand

100 cm.

Opstelling met een staafbron waarin het radioactieve materiaal

600 R/h, resp. 60 R/h zou bedragen. Tenslotte waren de afmetingen van de
bronnen bepaald door de voorwaarde dat tijdens de bestraling de bronnen zich
met de onderkant ten minste 30 cm boven het vloeroppervlak moesten bevinden,
terwijl de bovenkant ten hoogste 160 cm boven de vloer mocht komen.
Als bestralingsruimte kunnen we definiëren de ruimte die wordt begrensd
door een cylinder met de bron, d.w.z. met de verticaal door de bron, tot as met
een straal van 500 cm, en door twee horizontale vlakken op hoogten van 30 cm
\

(ongeveer samenvallend met de bovenkant van de potten waarin de te bestralen
planten zijn geplaatst) respectievelijk 130 cm boven het vloeroppervlak.

A(a.b)

\

100

\

Theoretisch zou het probleem kunnen worden opgelost door uit te gaan van een

\

\
so

„oneindig" lange staafbron, waarin het radioactieve materiaal homogeen is ver

X-AS

;—

deeld. De bijdrage tot de stralingsintensiteit in een willekeurig punt A van een

y

verticale lijn op afstand x van de bron is dan steeds afkomstig van eenzelfde aantal

/

/
0

puntvormige stralingselementen, waaruit we de bron opgebouwd kunnen den
ken. Dit betekent, dat de totale stralingsintensiteit steeds dezelfde is voor alle
punten A en dat de afwijking 0% bedraagt. Om deze ideale situatie te kunnen
benaderen zou men uit kunnen gaan van een staafbron met een nog te kiezen
lengte van 2 y. Wanneer de dikte van de bron, dus de zelfabsorptie, wordt ver
waarloosd, wordt de stralingsintensiteit in een willekeurig punt A (a, b) van de
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PROCENTUELE AFWIJKING STRALINGS
INTENSITEIT OP 100CM AFSTAND VAN
DE BRON OVER 100CM VERTIKAAL IN.
DIEN 2Y.-W0CM

PROCENTUELE AFWIJKING STRALINGS
INTENSITEIT OP 100CM AFSTAND OVER
100CM VERTIKAAL NIVEAU 2Y,»100CM

dige oplossing bestaat uit het plaatsen van één puntbron in het punt R(0,0). Uit

plaatst waardoor een opstelling asymmetrisch ten opzichte van de X-as wordt

de berekeningen volgt, dat de afwijking nu minimaal 16% bedraagt.

verkregen (fig. 11,2). Opnieuw zijn voor dit geval de plaats en de sterkte van de

Om een oplossing te vinden die tussen de beide uiterste gevallen in ligt, zijn

bovenste bron berekend uitgaande van de gestelde voorwaarden. Het blijkt dat,

berekeningen uitgevoerd aan verschillende mogelijke opstellingen. Hierbij is in

indien de onderlinge afstand van de bronnen 145 cm bedraagt en de sterkte van

eerste instantie uitgegaan van een meerbronnensysteem. Daartoe werden vijf

de bronnen zich verhoudt als 1:1,02, de afwijking — 2% wordt. Voor de prak

puntbronnen symmetrisch ten opzichte van de X-as geplaatst, zoals is aangegeven

tische uitvoering kan men de afstand 120 cm en de bronsterkten gelijk nemen,

in fig. 10,1. De plaats van

Gq (0,0)

en

Gj (0, ±

y-|) is hierbij vastgelegd, terwijl de

plaats van G-| (0, ± y) uit de voorwaarden, waaraan het systeem moet voldoen,

waardoor een relatief kleine opstelling wordt verkregen. De afwijking bedraagt
nu 4,4%, dus ruim binnen de gestelde voorwaarden.

kan worden bepaald evenals de sterkten van de bronnen. De stralingsintensiteit

Tot dusver is steeds uitgegaan van puntbronnen. In werkelijkheid is dit echter

A (a, b) van de bestralingsruimte wordt nu gegeven door:

geenszins het geval, omdat de bronnen een zekere ruimtelijke uitgestrektheid

in het punt
Ia ="

Go
a2 + b2

Hierin zijn

~!~

2Gi
(y—b)2 + a2

G q, G i

en

Gj

H

2G2
(y,— b)2 + a2

bezitten. Om een inzicht te verkrijgen in de invloed die de afmetingen van de
(1)
V

bronnen zullen hebben op de afwijking van de stralingsintensiteit is ten slotte

de sterkten van de puntbronnen. Uit de berekeningen

volgt, dat indien 2y^ = 100 cm, a = 100 cm en 0^ 2b,£. 100 cm, deze op
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lossing niet kan voldoen omdat G-| negatief wordt. G-| zou dus straling moeten

stelling met drie puntbronnen geeft een zeer kleine afwijking in de

Een opstelling met vijf puntbronnen is niet realiseerbaar. Een op

absorberen in plaats van uitzenden!

stralingsintensiteit.

In het eenvoudiger geval van drie puntbronnen werden zowel de onderlinge
afstanden als de sterkten berekend volgens een formule soortgelijk aan (1).
Figuur 10,2 geeft hiervan het resultaat. Een afwijking van

1 % in de stralings

intensiteit wordt hierbij verkregen indien de relatieve sterkten der bronnen
respectievelijk 2, 1 en 2 bedragen en de totale lengte 180 cm is. Hoewel deze
oplossing niet voldoet door de grote totale lengte kan uit dit resultaat kwalitatief

G2(0,y)O -

w>0

reeds worden voorspeld, dat twee bronnen op kortere afstand van elkaar een
redelijke oplossing zouden kunnen geven.
Berekeningen laten zien, dat met een symmetrische opstelling zoals in figuur

100

/
/

\

11,1 een afwijking van ongeveer 1 % wordt bereikt.
Een symmetrische opstelling is echter door de vorm van de bestralingsruimte

)O

60(0.0

beneden dit vlak, dan zal de straling door de potten kunnen worden geabsor

N*

X-AS

/
/
1

\

Gi<0,-Y)O -

-1 —0,5

beerd, zodat de onderkant van de planten die verder van de bron zijn verwijderd
te weinig straling ontvangt. Dit betekent, dat bij een symmetrische opstelling

50X

O

Gq(0.0)

alleen dan bruikbaar wanneer het laagste punt van de onderste bron zich bevindt
in het vlak gevormd door de bovenkant van de potten. Immers, komt de bron

CM

A(o.b)

6,(0*10 "

•hio.-vo -

Gi(0.—Yi)0

0,5 1 -

AFWIJKING STRALINGSINTENSI
TEIT OP 100CM AFSTAND OVER
100CM VERTIKAAL VOOR:
2Y, »18ÖC-M
2G0-Gi

de onderlinge afstand van de twee bronnen ten hoogste 100 cm mag bedragen.
Voor twee puntbronnen met dezelfde sterkte geeft dit een minimale afwijking
van 6,7% op 100 cm afstand.
Veel kleiner wordt deze afwijking wanneer de bovenste bron hoger wordt ge
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het intensiteitsverloop berekend voor twee staafbronnen die asymmetrisch

Met deze opstelling kunnen zeer hoge stralingsintensiteiten worden bereikt.

zijn geplaatst, zoals is aangegeven in fig. 12. De relatieve stralingsintensiteit in

Een staafbron met een lengte van 20 cm en een diameter van 1,6 cm kan een hoe

een willekeurig punt A (a, b) van de bestralingsruimte wordt nu gegeven door
yi

U= f
•'

yo

Idy
(y—a)2
'

+

/3

b2

+ f

Idy

stralingsintensiteit van ongeveer 600 R per uur. In het tweede geval kan worden

•' (x + a)2 + b2

yiK

veelheid radioactief137 Cs ter sterkte van 1500 Curie bevatten. Twee van derge
lijke bronnen asymmetrisch opgesteld geven in een punt op 100 cm afstand een
volstaan met twee bronnen met een sterkte van 150 Curie per bron. De afme

'

tingen van de bronnen zijn nu: lengte 2,2 cm en diameter 1,6 cm, zodat hierop

of
I (

'A=

b

y—a Y 1

met een goede benadering de berekeningen voor de puntbronnenopstelling

y + a Yl \

toepasbaar zijn.

bgtgV I + bgtg~i
l
yo
yi)

Door bij de constructie uit te gaan van twee onafhankelijk van elkaar beweegbare

waarbij de lengten van de staafbronnen yi—yo en y3—y2 zijn, en I de activiteit per

bronnen wordt een zeer flexibele opstelling verkregen. Men kan immers nu

lengte-eenheid is. Ook hierbij is de zelfabsorptie verwaarloosd. Voor het geval

afhankelijk van de vereiste bestralingswijze de bronnen of in combinatie of on

dat de lengte der bronnen 20 cm is en de afstand gerekend vanaf het midden van

afhankelijk van elkaar gebruiken. Bovendien is de opberging van de bronnen tij

de bronnen 130 cm bedraagt, is de minimale afwijking 6,8%.

dens het buiten bedrijf zijn van de installatie eenvoudig.

11

12

Een twee bronnen opstelling kan alleen dan toegepast worden in

dien de bronnen asymmetrisch t.o.v. de X-as worden geplaatst.

Bij een asymmetrische opstelling van twee staafbronnen blijft de

theoretische afwijking van de stralingsintensiteit beneden 7%.

^CM
7

/

PROCENTUELE AFWIJ
KING STRALINGSINTEN
SITEIT OP 100CM VAN
DE BRON OVER 100CM
VERTIKAAL 2Y1-130CM

18

-4
-3
-2
-1-0,5 0
PROCENTUELE AFWIJKING STRA
LINGSINTENSITEIT OP 100 CM VAN
DE BRON OVER 100CM VERTIKAAL
2 Y.-120CM

Een methode voor het meten van zeer kleine stromen

De voltmeter is gebruikt in het 50 mV-bereik, wat betekent dat een schaaldeel
overeenkomt met een stroomverandering van 2,5 jxA bij een afsluitweerstand
van 200 fl.

De meetnauwkeurigheid van de opstelling bedraagt derhalve 2,5 ;jA

op 100mA of 1:2,5—10"5.
Bij de ontwikkeling van een gasanalysator die met grote nauwkeurigheid het

In het rechter gedeelte van fig. 14 is de verandering van de ingestelde stroom

volumepercentage CO2 moet kunnen meten, was een stroomvoedingsapparaat

van 100 mA uitgezet als functie van de netspanning bij verschillende belastingen.

nodig dat een zeer constante stroom door een verwarmingsdraad moet kunnen

Om na te gaan of de gevonden afwijkingen van dezelfde grootte zijn als die bij

leveren. Om de eigenschappen van het voedingsapparaat, een zgn. Constant

het accuvoedingsapparaat is in dit geval op soortgelijke wijze de stroomveran

Current Supply, te kunnen testen is een methode gebruikt waarmee met grote

dering bepaald.

nauwkeurigheid de stroomverandering ten gevolge van netspannings- of belas

Fig. 15 geeft het blokschema van de meetopstelling. Bij de metingen bleek dat

tingsvariaties kan worden vastgesteld. In het navolgende zal een korte beschrij

het noodzakelijk was een dummy belasting over de magnetische stabilisator te

ving van de ijkmethode worden gegeven.

plaatsen om de stabiliserende werking optimaal te maken waarmee een meer

Aangezien in dit geval de belasting constant is, werd de constantheid van de

constante stroom te bereiken valt. Dit wordt weergegeven in het rechter ge-

stroombron voornamelijk bepaald in afhankelijkheid van netspanningsvariaties
en werden slechts een paar metingen verricht met kleine belastingsveranderin
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gen. Hierbij werd de eis gesteld dat het apparaat een constante stroom van 100

Current Supply. Afwijking in u.A van de ingestelde stroom (100 mA) als

Blokschema van de meetopstelling voor het testen van het Constant

mA moet leveren bij een netspanningsverandering van 180-240 V, waarbij de af

functie van de netspanning bij verschillende belastingen.

wijking van de ingestelde stroom niet groter mag zijn dan die gemeten met een
accu voedingsap paraat.
Het blokschema van de meetopstelling is gegeven in fig. 14. Met de netspannings
stabilisator kan een constante spanning worden verkregen die met behulp van een
regeltransformator op een voedingsspanning van 180-240 V voor de stroomstabilisator is in te stellen.
De stroomstabilisator wordt ingesteld op 100 mA en afgesloten met een precisieopgedampte metaalweerstand met een zeer kleine temperatuurcoëfficient van
200U (R), de weerstandwaarde van de verwarmingsdraad.
Door de schakelaar S in stand 1 te plaatsen wordt een condensator met een eigen
weerstand van 1013 fl

opgeladen. Als schakelaar S weer in stand 2 wordt ge

plaatst is het spanningsverschil over de punten 1 en 2 nul. Door hierover een
buisvoltmeter(weerstand 104Q) aan te sluiten meet men, aangezien de spanning
over de condensator constant blijft, direct de spanningsvariaties over de weer
stand R die te herleiden zijn tot stroomvariaties van de stroombron.
Door de zeer hoge weerstanden zowel van de condensator als van de elektrometerbuisvoltmeter kan op deze wijze worden gemeten zonder noemenswaar
dige lekstromen waardoor de condensator zich zou kunnen ontladen en een
miswijzing zou kunnen geven. Over een meettijd van S minuten waren dan ook
geen condensatorspanningsverminderingen waar te nemen.
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deelte van fig. 15 waar de afwijking van de ingestelde stroom weer is uitgezet als
functie van de netspanning met verschillende dummybelastingen als variabele.
Zonder dummy belasting bedraagt de afwijking bij 250 V reeds 40 ;j.A! Bij een
belasting van 60 W blijkt de kleinste afwijking op te treden.
Vergelijking met fig. 14 laat zien dat de stabiliserende werking van het Constant
Current Supply zo goed is dat een constantheid van de stroom wordt bereikt
gelijk aan die van het accuvoedingsapparaat met dummy belasting. Mede door
de geringere rimpel van het Constant Current Supply en de snellere insteltijd
werd dit apparaat voor de C02-metingen verder gebruikt.
Opdrachtgever: Afdeling Plantenfysiologisch Onderzoek van de Landbouw
hogeschool.
14

Blokschema van de meetopstelling voor het testen van het accu

voedingsapparaat. Afwijking in [j.A van de ingestelde stroom (100 mA)
als functie van de netspanning bij verschillende dummybelastingen.
Zonder dummybelasting bleek de invloed van een netspanningsvariatie
zeer groot.
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Een tijdsignaleringsapparaat voor het onderwijs

instructeur kan hiervoor, afhankelijk van de vaardigheid van de leerling, een
tijdsduur instellen van een /t, 1/£ of 1 minuut met de knop links op het signa
leringsapparaat, na afloop waarvan het gele lampje weer uit gaat.
Na het afnemen heeft de leerling een halve minuut tijd om de tweede drukknop

Ten behoeve van het onderwijs in het machinaal melken is een tijdsignalerings

te bedienen waardoor het rode lampje „namelken" gaat branden, wanneer hij

apparaat ontwikkeld, dat de instructeur, maar evenzo de leerling, in staat stelt

begint met het namelken fd). Doet hij dit op tijd, dan gaat het groene lampje

aan de hand van een aantal signaleringslampjes na te gaan of alle handelingen ge

rechts boven op het apparaat branden. Ook de namelktijd is in te stellen en wel

durende één melkcyclus in de juiste volgorde en op de juiste tijd zijn verricht.

op 1, 1% of 2 minuten. Na afloop hiervan gaat het rode lampje uit. Is de leerling

De leerling moet gedurende een melkcyclus, die wordt uitgevoerd met behulp

te vroeg of te laat gestart met het namelken, dan gaat het groene lampje niet

van een kunstkoe, de volgende handelingen verrichten :

branden, maar wordt wel de cyclus vervolgd.
Tijdens de proef behoeft de instructeur alleen te letten op het signaleringsappa

a

een hormonale voorbehandeling, tijdsduur ongeveer een halve minuut,

b

het aansluiten en inschakelen van de melkmachine, tijdsduur van het machi

vastgestelde tijdstippen uitvoert. Dit is vooral van belang wanneer meerdere

nale melken 1 tot 5 minuten,

leerlingen tegelijk het prakticum volgen en het toezicht moeilijker wordt. Na

c

de machine stoppen en afnemen, tijdsduur y/A tot 1 minuut,

d

met de hand namelken, tijdsduur % tot 2 minuten.

raat om na te gaan of de leerling de handelingen op de juiste volgorde en op de
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Tijdsignaleringsapparaat

De apparatuur bestaat uit een elektronisch signaleringsapparaat, dat op afstand
door middel van een kleine schakeldoos door de leerling zelf moet worden be
diend (fig. 12). Uit veiligheidsoverwegingen is de apparatuur uitgevoerd voor
24 V voeding, waartoe het transformatorkastje rechts op de foto dient. Dit wordt
buiten de, meestal zeer vochtige, prakticumruimte opgesteld. Begint de leerling
met een melkcyclus, dan start hij het signaleringsapparaat met behulp van de
startschakelaar op de afstandbedieningsschakeldoos. Nu gaat een rood lampje
gemerkt „start" op het signaleringsapparaat branden: de voorbehandeling (a)
neemt een aanvang. Na een halve minuut gaat dit lampje uit ten teken dat nu de
melkmachine moet worden aangesloten en ingeschakeld (b). Hiervoor heeft hij
1 minuut tijd, waarna de drukknop .melken" moet worden ingedrukt. Wanneer
hij dit op tijd heeft gedaan, gaat de groene lamp links boven op het signalerings
apparaat branden terwijl tevens een wit lampje gaat branden ten teken dat de,
met de centrale schakelaar, ingestelde melktijd is ingegaan. Heeft de leerling
vroeger dan een halve minuut of later dan anderhalve minuut na beëindiging van
de voorbehandeling de machine ingeschakeld (en de drukknop „melken" be
diend), dan gaat de groene lamp niet branden, wel echter de witte lamp om het
verdere verloop van de melkcyclus te kunnen vervolgen.
Bij beëindiging van de melktijd gaat de witte lamp uit en gaat een geel lampje
branden ten teken dat de melkmachine moet worden afgenomen (c). De
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afloop van de proef kan hij met een oogopslag zien of de proeven naar behoren
zijn uitgevoerd, immers dan blijven de twee groene lampjes branden.
Voor de leerlingen heeft deze wijze van controle het voordeel dat zij zich tijdens
de proef kunnen oriënteren over de voortgang door middel van de signalerings
lampjes.
Ondanks de vele schakelingen die het apparaat moet kunnen verrichten is het
gelukt met slechts twee synchroonklokken alle handelingen te laten verrichten.
Hierdoor is een relatief eenvoudig en goedkoop apparaat ontstaan.
Opdrachtgever: Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Landbouwonder
wijs.
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Elektronenmicroscopische werkzaamheden*

16

Opname van de structuur van een eierschaal. Siemens Elektronen

microscoop Elmiskop I, vergroting 6000 x

Het organische netwerk in de eierschaal van het kippeëi1
Op de foto hiernaast ziet men een dwarsdoorsnede van het buitenste gedeelte
- de cuticula - en de daaronder liggende spongieuze laag van een ontkalkte eier
schaal. De cuticula bestaat uit blaasjes. In de binnenste helft komen onregel
matige open ruimten voor en zijn de blaasjes groter dan in de buitenste helft van
de cuticula.
Het organische netwerk van de spongieuze laag, welke ongeveer 60% van de
schaal uitmaakt, bestaat uit blaasjes en fibrillen, die maximaal 17 \x lang en 0,01 [j.
dik zijn.
Op grond van onderzoekingen mag worden aangenomen, dat de schaalsterkte
slechts ten dele afhangt van de schaaldikte. Beelden van de structuur van de
spongieuze laag bij eieren met verschillende schaalsterkte doen veronderstellen,
dat er een correlatie bestaat tussen de compactheid van de spongieuze laag en de
schaalsterkte.
1 P. C. M. Simons and G. Wiertz: Zeitschrift für Zellforschung 59 (1963) 555
Onderzoek voor de Afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool

* De begeleidende tekst werd opgesteld in overleg met de opdrachtgevers.
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Opname van „Turnip Yellow Mosaic Virus". Siemens Elektronen

microscoop Elmiskop I, vergroting 200000 x

„Turnip yellow mosaic virus"
TYMV is een van de bolvormige plantevirussen. In werkelijkheid zijn de virus
deeltjes geen bollen, maar polyeders, zoals aan de vorm van de deeltjes op de foto
duidelijk te zien is.
Er zijn twee soorten deeltjes zichtbaar op de foto. Het infectieuze virusdeeltje
bestaat voor 35% uit ribonucleïnezuur en voor 65% uit eiwit. Het eiwit zit in de
vorm van onderling identieke „sub-units" om het ribonucleïnezuur gepakt. In de
viruspreparaten komen ook niet-infectieuze deeltjes voor, die geen of slechts
weinig ribonucleïnezuur bevatten, maar dezelfde vorm hebben als de infectieuze
deeltjes. Dit noemt men „lege" deeltjes.
Bij de opname van het virus op de foto werd voldoende contrast voor het elek
tronenmicroscoop bereikt door het viruspreparaat zgn. „negatief" te kleuren.
De deeltjes liggen in een dunne laag fosforwolfraamzuur (PTA) ingebed. De
elektronenbundel wordt veel sterker verstrooid in het wolframaat dan in het
eiwit. Daardoor zijn de deeltjes zichtbaar in negatief contrast. Bij de „lege" deel
tjes is het fosforwolfraamzuur in de deeltjes binnengedrongen. De „lege" deel
tjes zijn daardoor donkergekleurd.
De lichte deeltjes zijn de „volle" infectieuze deeltjes.
Bij verschillende deeltjes is iets zichtbaar van de regelmatige pakking van de
eiwitsubunits (zie pijl).
De onderlinge relatie tussen de volle en lege deeltjes is niet bekend.
De „lege" deeltjes zouden óf een voorstadium kunnen zijn van de volle infec
tieuze deeltjes óf zouden kunnen ontstaan door afbraak van de volle deeltjes. Dit
is één van de vragen waarop het onderzoek zich richt.
Onderzoek van de Afdeling Virologie van de Landbouwhogeschool
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Opname van de lege rustspore van Plasmodiophora brassicae

Philips elektronenmicroscoop E. M. 100, vergroting 12000 x

Lege rustspore van Plasmodiophora brassicae
De schimmel Plasmodiophora brassicae is de verwekker van een schadelijke
ziekte, knolvoet, bij koolachtige gewassen. De symptomen zijn wratachtige uit
wassen en misvormingen van de ondergrondse delen van de plant. In de aange
taste delen worden rustsporen gevormd die na het vergaan van het plantenweefsel in de grond terecht komen. In iedere rustspore komt een zoospore tot ont
wikkeling. Deze zoospore, die zich door middel van twee zweepdraden in water
kan voortbewegen, verlaat de rustspore door een cirkelvormige opening. De
foto geeft een lege rustspore weer waarin de opening zichtbaar is waardoor de
zoospore naar buiten is gekomen.
Onderzoek van de Afdeling Phytopathologie van de Landbouwhogeschool
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Opname van de sporen van een melkzwam

Philips elektronenmicroscoop E.M. 100, vergroting 8000 x

Sporen van een melkzwam (Lactarius species)
De sporen van vele schimmels zijn voorzien van karakteristieke wandverdikkingen in de vorm van uitsteeksels, richels enz. Het elektronenmicroscoop kan deze
uitwendige structuren van de wand vaak beter zichtbaar maken dan het gewone
mikroskoop.
Onderzoek van de Afdeling Phytopathologie van de Landbouwhogeschool
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Opdrachten in beeld
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Kiemthermostaat, inhoud 150 I, temperatuur instelbaar tussen

10° C en 50° C met een nauwkeurigheid van 0,5° C. Opdrachtgever:
Afdeling Tropische Landbouwplantenteelt van de Landbouwhogeschool

20

Onderdeel van een bomenschilmachine

Opdrachtgever: Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen

22

lonenwisselaar

Opdrachtgever: Afdeling Landbouwscheikunde van de Landbouwhoge
school. Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw

23

Stromingsgoot voor modelonderzoek

Opdrachtgever: Afdeling Weg- en Waterbouwkunde van de Landbouw
hogeschool
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24

Perspex membraanpers, 15 atm. maximaal

Opdrachtgevers: Afdeling Landbouwscheikunde van de Landbouwhoge
school. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding

25

Stalen membraanpers, 15 atm. maximaal

Opdrachtgevers: Afdeling Landbouwscheikunde van de Landbouwhoge
school. Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding

26

Explosievrije oven

Opdrachtgever: Afdeling Organische Chemie van de Landbouwhoge

27

school

Opdrachtgever: Rijksproefstation voor de Zaadcontrole

30

Zaadverdeler

29
28

Loden container en bronhouder voor een 25 mC 137 Cs-bron

Opdrachtgever: Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding

Schudapparaat

Opdrachtgever: Afdeling Landbouwscheikunde van de Landbouwhoge
school
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Versterker en hoogspanningsvoeding voor een fotomultiplicatorbuis

te gebruiken bij een Beckman-spectrograaf. Links de lichtdichte cassette
voor de fotomultiplicatorbuis. Door middel van een wormoverbrenging
30

Opstelling voor de ijking van de lineairiteit van een mA-integrator

tast deze over een afstand van ongeveer 200 mm het spectrum af.

Opdrachtgever: Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouw-

Opdrachtgever: Afdeling Landbouwscheikunde van de Landbouwhoge

produkten

school
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II Nieuwe mogelijkheden voor de
afdeling werktuigkunde

32

Lichtmeter in waterdichte uitvoering voor metingen onder water.

Daarnaast wordt deze meter gebruikt voor het meten van de lichtinten
siteit in boomkruinen waarvoor een aluminium statief is ontworpen
waarvan één deel op de voorgrond zichtbaar is.
Opdrachtgever: Botanisch Laboratorium van de Vrije

Universiteit
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Het behoeft na het voorgaande geen verdere toelichting, dat een intensieve
samenwerking tussen het constructiebureau en het bedrijfsbureau beslist nood
zakelijk is voor een goede coördinatie van de werkzaamheden.
Vooral in het afgelopen jaar is een aanzienlijke uitbreiding gerealiseerd van het
De aard van de opdrachten voor de Afdeling Werktuigkunde brengt met zich

machinepark. Niet alleen kon de fijn-mechanische werkplaats geheel worden

mee, dat zij dient te beschikken over een grote verscheidenheid aan metaalbe

ingericht met nieuwe machines, maar ook voor de secties bankwerkerij en

werkingsmachines om een zo breed mogelijk aantal bewerkingen snel en efficiënt

machine-bankwerkerij konden verschillende machines worden aangeschaft die

te kunnen verrichten.

een efficiëntere werkuitvoering mogelijk maken.

Globaal kunnen de werkzaamheden worden verdeeld in verschillende groepen:

Zoals reeds in de inleiding is vermeld zal daarnaast ook de vakbekwaamheid van

bijvoorbeeld het lassen (autogeen, elektrisch en Argon-arc), het grof en fijn bank-

het personeel verder verhoogd dienen te worden, waartoe cursussen, gedeelte

werken en de machinale bewerkingen, die ook weer naar het robuuste en het

lijk in de eigen werkplaats, worden gegeven.

fijne werk kunnen worden verdeeld. Deze indeling wijst er reeds op, dat voor de
vervaardigingvan een apparaat of een instrument een verdeling van de werkzaam

Het kwam wenselijk voor in dit stadium een overzicht te geven welke mogelijk

heden noodzakelijk is zowel naar bewerkingsmethode als naar bewerkingsvolg

heden de werkplaats thans voor de vervaardiging van apparatuur kan bieden.

orde, terwijl daarnaast moet worden bepaald wie met de vervaardiging ral wor

Vooral de opdrachtgevers kunnen nu zelf nagaan welke apparatuur aanwezig is

den belast. Deze aspecten van de vervaardiging kunnen worden gezien als het

en welke werkzaamheden hiermee kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast - er is

belangrijkste gedeelte van de werkvoorbereiding. In de tweede plaats maakt het

reeds eerder op gewezen - zal het bedrijfsbureau bemiddeling verlenen bij de

grote aantal opdrachten ook een tijdplanning noodzakelijk, d.w.z. de urgentie

uitbesteding van bijvoorbeeld serie-werk of zeer specialistische werkzaamheden.

vaststelling in de tijd van de verschillende opdrachten. Hierbij moet bijvoorbeeld

De ervaring heeft echter geleerd, dat de afleveringstermijnen in de industrie

rekening worden gehouden met spoedopdrachten en kleine opdrachten.

langer zijn dan wanneer de werkzaamheden in eigen beheer worden uitgevoerd.

Ten slotte moet het vervaardigde apparaat onderworpen worden aan een eind

Het is dan ook van het grootste belang dat de opdrachtgever zo tijdig mogelijk

controle om na te gaan of het voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde

contact opneemt met het bedrijfsbureau om een redelijke planning te kunnen

eisen. Vooral de meettechniek speelt hierbij een belangrijke rol, een reden

verwezenlijken.

waarom een werkplaats moet beschikken over een groot aantal verschillende
meetgereedschappen.
De hierboven beschreven taken zijn, naast andere, opgedragen aan het nieuw
ingestelde bedrijfsbureau, dat als overkoepeling dient van het gehele werkplaats
gedeelte. Naast de bankwerkerij, de machine-bankwerkerij en de instrument
makerij behoort tot het werkplaatsgedeelte ook het magazijn, dat bij de werk
voorbereiding een zeer belangrijke taak heeft, namelijk het op (ruwe) maat ma
ken van het te gebruiken materiaal en het registreren van het verbruik.
Aangezien de ontwerpen voor de grotere opdrachten worden gemaakt en uit
gewerkt in detailtekeningen door het constructiebureau, speelt ook dit bureau
een belangrijke rol bij de werkvoorbereiding en bij de vaststelling van het te
gebruiken materiaal. Dit is des te belangrijker omdat meestal slechts aan de hand
van de zo verkregen tekeningen en stuklijsten een betrouwbare prijscalculatie
kan worden gemaakt.
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De fijn-mechanische werkplaats (instrumentmakerij) beschikt over de vol

Draaibank, fabrikaat Artillerie Inrichting, type DR 1 LS met geharde en ge

gende machines:

slepen leibanen, met toebehoren.

Verticale- en horizontale freesbank, fabrikaat Abene, type VHF-3 met

centerafstand 750 mm

Voornaamste technische gegevens:
draaitafel en toebehoren.

centerhoogte 133 mm

Voornaamste technische gegevens:

spilsnelheden 45-4000omw/m in 24trappen

tafel afmetingen 1200 x 260 mm

motorvermogen 1,75 pk

langsbeweging (automatisch of handbediening) 800 mm
dwarsbeweging (automatisch of handbediening) 440 mm

Precisied raai bank, fabrikaat Leinen, type WW 83 met toebehoren.

spilsnelheden 44-2000 omw/m

Voornaamste technische gegevens :

motorvermogen 4 pk

centerafstand 200 mm

noniusverdeling 0,025 mm

centerhoogte 50 mm

nauwkeurigheid: 0,01-0,03 mm afhankelijk van de grootte en de vorm van het

spilsnelheden 300-6800 omw/m, traploos

werkstuk.

noniusverdeling 0,01 mm
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Een gedeelte van de fijn-mechanische werkplaats

Links Abene freesmachine, rechts A.l.-draaibank

34

Instrumentmakersdraaibankje

'
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Coördinaten-boor- en freesmachine, fa. Cincinnati-Chomienne, type PF 25.

Metaallintzaagmachine fabrikaat Mössner Rekord, type SSF 420.

Voornaamste technische gegevens:

Voornaamste technische gegevens:

tafel-afmetingen 560 x 305 mm

snijsnelheid 15-1200 m/m

langsbeweging 400 mm

tafelafmetingen 500 x 600 mm

dwarsbeweging 240 mm

uitlading in de breedte 400 mm

boorcapaciteit tot 25 mm

motorvermogen 3 pk

freesdiameter van 3 tot 35 mm
spilsnelheden van 100 tot 5000 omwentelingen/min, traploos

Kolomboormachine, fabrikaat Webo, type V 5/RS.
Voornaamste technische gegevens:

Universele graveermachine, fabrikaat Kuhlmann, type GM1/1

boorcapaciteit 30 mm

Voornaamste technische gegevens:

spilsnelheden 70-2400 omw/m

overbrengverhoudingen pantograaf 1 :1 tot 1 :100

maximumhoogte van de spil boven de tafel 650 mm

graveertafelafmetingen 500 x 200 mm

tafelafmetingen, diameter 550 mm

sjabloontafel, afmetingen 500 x 400 mm
spilsnelheden van 4200-20000 omw/m in zes trappen.
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1. Draaibank Wawerka, WS 200

Verder behoren tot de uitrusting van deze sectie een non-ferro metaal-cirkel

2. Draaibank Demoor, type 821

zaag, een kolomboormachine en een kleine zetbank.

3. Draaibank A. I., type DR 1 LS

Daarnaast is een grote verscheidenheid aan meetgereedschap aanwezig, waar
onder binnen-micrometers van 11 mm tot 60 mm (Tesa), eindmaten (Zeiss) en
diverse micrometerklokjes.
Voor de machinale bewerkingen (voornamelijk verspanende bewerkingen) zijn
in de machinebankwerkerij onder meer de volgende machines opgesteld :
Draaibank, fabrikaat Demoor, type 821 met toebehoren.
Voornaamste technische gegevens :
afstand tussen de centers 1500 mm
maximale draaidiameter 500 mm
spilsnelheden 30-1500 omw/m
motorvermogen 10 pk
Draaibank, fabrikaat Wawerka, type WS 200 met toebehoren.
Voornaamste technische gegevens:
afstand tussen de centers 1500 mm
maximum draaidiameter 640 mm over 250 mm
spilsnelheden, 12-1180 omw/m
motorvermogen 7,5 pk
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Draaibank, fabrikaat Artillerie Inrichtingen, type DR 1 LS.

Metaal lintzaagmachine

Voor de technische gegevens zie pag. 35
Freesbank, fabrikaat Hero, type 4 U voor horizontaal- en verticaal frezen.
Voornaamste technische gegevens:
tafelafmetingen: 1000 x 230 mm
langsbeweging (automatisch of handbediening) 690 mm
dwarsbeweging 200 mm
spilsnelheden 35 x 1250 omw/m
motorvermogen 2 pk
Sterke-arm schaafbank, fabrikaat Vörnamo, type 2E.
Voornaamste technische gegevens:
slaglengte 350 mm
tafelafmetingen 250 x 330 mm
snelheden 25-117 slagen/m
motorvermogen 2 pk
Universele

gereedschapslijpmachine,

fabrikaat

Artillerie

Inrichtingen,

type U 1
Voornaamste technische gegevens:
afstand tussen de centers 700 mm
spanvlak van de tafel 905 x 130 mm
maximumafstand hart slijpspil tot tafel 320 mm
snelheden van de slijpspil 3000-6000 omw/m
motorvermogen 1,2 pk
Ten slotte zijn in deze sectie ook het hoogglans-nikkelbad en het cadmiumbad
ondergebracht.
Voornaamste gegevens:
afmetingen van de baden 770 x 520 x 610 mm
laagdikte 10-100 micron

Tot de uitrusting van de bankwerkerij behoren de volgende machines en
toestellen :
Lastransformator voor het lassen met wissel- of gelijkstroom en voor het
Argon-arc procédé, fabrikaat Hobart type TR-201 met ingebouwd hoogfrequent
apparaat, automatisch bediende gas- en waterkleppen, boogstabilisator en af
standbediening.
Voornaamste technische gegevens:
wisselstroombereik 1-300 A
gelijkstroombereik 1-350 A
open spanning (-~) 76-80 V
open spanning (=) 66-70 V
Profielstaalbuigmachine, fabrikaat Auerbach, type 9.
Met deze machine kunnen onder meer de volgende profielen worden gebogen:
hoekprofiel : 50 x 50 x 7 mm
T-profiel : 100 x 50 mm
U-profiel : NP10
plat: 50 x 18 mm
staf, vierkant: 35 mm
staf, rond : 40 mm
Rondwals, fabrikaat Ottenstroer, type HBD 11
Capaciteit: plaat 1500 x 6 mm
Zetbank, fabrikaat Hera, type U 11
Capaciteit: 2000 x 3 mm
Capaciteit: 2000 x 1,5 mm voor roestvrij staal.
Guillotineschaar, fabrikaat Wila.
Capaciteit: 1000 x 2 mm
Capaciteit: 1000 x 1 mm voor roestvrijstaal.
Van de kleinere machines kunnen onder meer nog worden genoemd enige lastransformatoren, een puntlasmachine, een slijpmachine met buigzame as, een
koudijzerbuigmachine, een felsmachine en een kleine kolomboormachine.
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Profielstaalbuigmachine

Voor het afkorten en op maat brengen van materiaal zijn in het magazijn de vol
gende machines opgesteld :
Beugelzaagmachine,fabrikaat Velox

Bijlagen

Capaciteit: staf, rond 200 mm, enz.
Metaalcirkelzaagmachine,fabrikaat Cefmo, type AC 85 (speciaal geschikt voor
verstek zagen).
Capaciteit voor enige profielen: staf, rond: 70 mm buis: 70 mm hoekprofiel:
70 x 70 x 7 mm T-proflel : 70 x 70 mm
Zwenkarmsnijmachine, fabrikaat Gloor
Capaciteit: snijlengte 1100 mm; snijbreedte 500 mm; snijcirkel 25-500 mm;
snijdikte 3-100 mm
38

Zwenkarmsnijmachine
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Organisatie technische afdelingen

sectie bankwerkerij
voorman: G. J. Busch

Bedrijfsbureau
bedrijfsleider: R. Hoving

sectie machinebankwerkerij

adj. bedrijfsleider: M. Jansen

voorman: J. H. Oosterveld

Constructiebureau
hoofd: G. N. Th. van Bree

sectie instrumentmakerij
chef: D. A. C. van Leeuwen

magazijn
magazijnmeester: J. van Silfhout

sectie electronica
leider: Ir. G. Borel
laboratoriumchef: G. Burgsteyn
Afdeling Technische Fysica
hoofd : Ir. G. Borel

sectie fysische techniek
en ijkdienst
leider: Ir. T. L. Oei
laboratoriumchef: D. Büsselmann

sectie elektronen microscopie
leider: Mej.Drs.C.van derScheer
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Aangeschafte instrumenten

Low frequence waveform generator, type LF 51 ;

Aangeschafte werkplaatsapparatuur

Servomex

0,0005 c/s-500 c/s pulsduur 100 (i.sec. -1000 sec.
Registrerende microvoltmeter, micrograph,

Kipp

0,1 [xA - 5 jxA; 0,05 mV - 2,5 mV.
volle uitslag 21 cm
Constant current D.C. powersupply

John Fluke Co.

uitgang 1,0 liA - 100 mA in stappen van 0,1 jxA
Gecombineerde volt-, ampère-, wattmeter

Erich Marek

klasse 0,5; 0,1 W-20 kW; 2mA-30A; 3-600 V.
Semi-microbalans;

Mettler

bereik tot 100 g; nauwkeurigheid ± 0,02 mg

Horizontale en verticale freesbank, VHF-3

Abene

Draaibank, DR 1 LS

Artillerie Inrichtingen

Metaallintzaagmachine, SSF/420

Mössner Rekord

Coördinaten boormachine, PF 25

Cincinnati Chomienne

Metaalcirkelzaagmachine, AC 85

Cefmo

Nonferrometaal cirkelzaagmachine, TL 220

Kaltenbach

Precisie draaibank, WW 83

Leinen

Profïelstaalbuigmachine

Auerbach

Zwenkarmsnijmachine

Gloor

pH/mV-meter

Beekman

Hydraulische pers, 25 ton

Scholten

Oscilloscoop, gevoeligheid 10 mV/cm,

Unitron

Handbed. pers, 4 ton, GH-1

Gerver

Kantpers, GK 1

Gerver

Tafelboormachine, B1

Artillerie Inrichtingen

Lastransformator, TR 201

Hobart

frequentie tot 10 Mc/s
Low speed arrangement en een temperature control

Beekman

unit voor de Spinco E analytische ultra-centrifuge.
Uitbreiding toerentallen van 3000-15.000 t/per minuut,
temperatuur in de rotor constant op 0,1° C.
bereik—10°C tot + 100°C.
Koelaggregaat voor klimaatkast

Weyco

41

Belangrijkste opdrachten

Instituut voorToepassing van Atoomenergie in de Landbouw:
beveiligings- en regelsysteem voorgamma-bestralings-unit
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewassenonderzoek, Oosterbeek:

I.

Afdeling Technische Fysika

Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Landbouwonderwijs, 's-Gravenhage
3 tijdcontrole-apparaten voor het machinaal melken
Afdeling Fysische en Colloidchemie:

ijken en repareren van een barometer
Rijkstuinbouwconsulentschap, 's-Hertogenbosch :
verbouwen oud sproeiregelapparaat, inbouwen progressieve sproeiregeling,
afstellen nieuw sproeiregelapparaat

ombouw van een hoogfrequent titratieapparaat

Proefstation voorde Boomkwekerij, Boskoop:

2 gestabiliseerde voedingsapparaten.

geleidbaarheidmeter met speciale elektrodeklem

Afdeling Fysiologie der Dieren:

Rijkstuinbouwconsulent, Kesteren :

aanleg temperatuurbeveiligingsinstallatie

vacuiimapparatuurt.b.v. het ademhalingsonderzoek van fruit

geleidbaarheidmeter met temperatuurvoeler

Landbouwproefstation, Paramaribo:

Afdeling Landbouwscheikunde:

2 geleidbaarheidsmeters met temperatuurvoelers en geleidbaarheidcellen

zuurstofdiffusiemeter met calomelelektrode en platina elektrode

40 gipsblokjes

2 geleidbaarheidmeters met temperatuurvoeler

40 nylonelementen

gestabiliseerd voedingsapparaat
aanpassing van een spectrofotograaf voor het opnemen van het spectrum met
een fotomultiplicatorbuis
Afdeling Microbiologie:
geleidbaarheidmeter met cel voor zuurstofanalyse
Afdeling Entomologie:
verbeteren coloradokevervraatmeter
Afdeling Virologie:
vlakke lichtmeter met micro-ampèremeter

Botanisch Laboratorium der R.U. Groningen :
geleidbaarheidmeter met temperatuurvoeler
Biologisch Laboratorium der Vrije Universiteit, Amsterdam :
sferische lichtmeter voor metingen onder water en in boomgaarden
Directie Wieringermeer, Zwolle:
temperatuurmeter met temperatuurmeetstok
Rijks Hogere Landbouwschool, Gent:
microvoltmeter met temperatuurvoeler
gestabiliseerd voedingsapparaat en stroomregelaar

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding:

zuurstofdiffusiemeter

geleid baarheid meter

geleid baarheid meter

zuurstofdiffusiesnelheidsmeter
Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten:
indicatie apparaat vloeistofkleuromslag
opmeten spanningintegratieapparatuur, controle van 4 Knick versterkers
4 relais schakelkastjes
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Nederlandsche Heidemaatschappij, Arnhem:
geleid baarheid meters
llaco, Arnhem :
geleid baarheid meter

Centre technique forestier tropical, section de Madagascar, Tananarive:

Afdeling Entomologie:

grondvochtigheidsmeter met temperatuurvoeler

20 insecten kweekkooien

Laboratoire de techniques culturales, Versailles:
geleidbaarheidmeter en temperatuurvoeler
N.V. Phyco, Amersfoort:
sproei regelapparaten

60 vangtrechters
5 watermantelthermostaten
draai- en freeswerk voor kymografen
Afdeling Erfelijkheidsleer:
bekleden van bakken met P.V.C.-plaat

IJkdienst

Afdeling Fysiologie der Dieren:

ijkingen zijn onder meer uitgevoerd aan:

cokesketel

12 gewichtdozen, 10 manometers, 24 thermistors, 1 sferische lichtmeter,
2 Luxmeters, 13 thermohygrografen, 7 thermografen, 1 hygrograaf
Elektronenmicroscopische werkzaamheden werden verricht voor:
Afdeling Microbiologie van de Landbouwhogeschool

Afdeling Phytopathologie:
laboratoriumsch udders
12 perspex bladrekken
bladoppervlaktemeter

Afdeling Phytopathologie van de Landbouwhogeschool

Afdeling Geologie:

Afdeling Entomologie van de Landbouwhogeschool

lakfilmrek

Afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool
Afdeling Fysische en Colloidchemie van de Landbouwhogeschool
Afdeling Virologie van de Landbouwhogeschool
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek

Afdeling Graslandcultuur:
aanleg waterleiding
sproei-installatie

Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw

Afdeling Grondbewerking:

Stichting voor Bodemkartering, Bennekom

2 pf. bakken

Nederlands Instituut voor Zuivel Onderzoek, Ede

Afdeling Landbouwplantenteelt:

Dr. Chessin, U.S.A.

10 wagentjes voor het vervoer van potten
automatisering van verduisteringskassen

Van de analytische ultra-centrifuge werd door de volgende opdrachtgevers ge
bruik gemaakt:
Afdeling Virologie van de Landbouwhogeschool
Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek
Afdeling Fysiologie der Dieren van de Landbouwhogeschool

Afdeling Landbouwscheikunde:
loden stenen
statief
perspex membraanpers en 2 laboratoriumschudders
Afdeling Landbouwwerktuigkunde:

II.

Afdeling Werktuigkunde

instrument voor het meten van draaimomenten

Afdeling Regionale Bodemkunde, Mineralogie en Geologie:

rolbaan met meetopstelling

4 waterbaden

onderstel voor meetwagen

pipeteer-apparaat

kabelaandrijving meetwagen
grondbak

Afdeling Landmeetkunde:

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwgewassen:

tafel voor Klein Entzerrungs Gerät

onderdelen vacuümdroogproef

onderdelen voor lichtkast op stereotop

onderdelen klimaatkast

freeswerk voor kopieerapparaat

luchtbevochtiger

Afdeling Natuur- en Weerkunde:
membraanpers
Afdeling Organische Chemie:
oventje
Afdeling Plantenfysiologisch Onderzoek:
30 verstelbare wagentjes
Afdeling Plantensystematiek en -geografie:
graveren van 1159 insteeketiketten
Afdeling Tropische Landbouwplantenteelt:

onderdelen warmtewisselaar
Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding:
6 drukdozen
1 grondboor + 100 ringen
perspex vacuümbak
tekentableau met rechtgeleiding en linealen
apparatuur voor grondwaterstandsmeting met behulp van radioactieve stoffen
Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen:
bomenschilmachine
Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie:
160 roestvrijstalen ringen

2 rechthoekige zinken buizen

draaiwerk aardappel-ontsmetter

2 plantenbakken

Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw:

Afdeling Tuinbouwplantenteelt:

3 roestvrijstalen bakken

onderdelen schakelwals

laboratoriumschudder

Afdeling Virologie:
blad ponstangen
Afdeling Zuivelbereiding en Melkkunde:

3 vacuüm-bakken
ionenwisselaar
ontwerpen en vervaardigen van een gamma-bestralings opstelling
Instituut voor Tuinbouwtechniek:

vacuümleiding wijzigen

50 excentrische bussen en 100 wielen voor kasluchting

Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten

Stichting voor Bodemkartering:

2 sproeiwagens

200 roestvrijstalen ringen

6 gegalvaniseerde bakken

Stichting voor Plantenveredeling:

Instituut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek van Landbouwgewassen:

ombouwen en motoriseren van zaaimachine

2 vacuümtanks

Proefstation voor Bloemisterij:

Instituut voor Bewaring en Verwerking van Landbouwgewassen:

perspex membraanpers

fluïdisatiedroger

Rijkstuinbouwconsulent voor Bodemaangelegenheden:

koeltank

grond monsterrek

loogschilmachine

Rijksproefstation voor de Zaadcontrole:

puré-uitstrijker

2 zaadscheiders

2 roestvrijstalen koeltanks

zaaduitschoningsapparaat
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