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De aanvankelijke opzet van deze dagen is geweest nauwer contact te verkrijgen met
de leraren in Tuinbouwtechniek. Later is het doel in zoverre uitgebreid, dat ook de
begunstigers van het I.T.T. zijn uitgenodigd. Thans is via de pers aan alle kwekers
medegedeeld, dat ook hun aanwezigheid op prijs wordt gesteld.
Het werk van het Instituut kan immers slechts tot volle ontplooiing komen, als
van de kwekers voldoende medewerking wordt ontvangen. Alleen dan zullen de gelden,
die thans uit de tegenwaarderekening van de Marshall-hulp beschikbaar worden gesteld
ter bevordering van meer economisch stoken, aan het doel beantwoorden.
In het verleden hebben de kwekers er altijd naar gestreefd in hun bedrijven niet meer
kapitaal te investeren dan strikt noodzakelijk was. Dit moge blijken uit het feit, dat in de
kassen zowel stoomketels als pijpen uit oude schepen worden gebruikt. Naar mijn
mening hebben de stookbedrijven zich juist in Nederland in zo sterke mate kunnen
ontwikkelen door gebruikmaking van deze restwaarde van de scheepsbouw, welke laatste
vanouds een zo grote rol in het bestaan van ons land heeft gespeeld. We zullen er
rekening mee moeten houden dat door het gebruik van dieselmotoren in de schepen,
het gebruik van tweedehands materiaal zal afnemen.
De klimaatschuur, die voorzien is van een luchtbehandelingsinstallatie, zal heden in
het middelpunt van de belangstelling staan. Indien wij deze schuren dusdanig bouwen,
dat daarmede temperatuur en vochtigheid zeer nauwkeurig geregeld kunnen worden,
is te verwachten dat wij, mede door de grote deskundigheid van de Nederlandse kweker,
kwaliteitsproducten kunnen leveren.
Vooropgesteld dient te worden dat de bouw en installatie wel goed dienen te zijn,
doch tevens zo eenvoudig mogelijk moeten worden gehouden om economisch verant
woorde uitkomsten te verkrijgen.
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J. A. VEERMAN

DE BEHANDELING VAN ENKELE GEWASSEN
IN DE KLIMAATSCHUUR
The treatment of some crops in the air-conditioned shed
DOELEINDEN VAN DE KLIMAATBEHEERSING
De klimaatschuur is een speciaal type schuur, waarin we een bepaald klimaat kunnen
scheppen en beheersen. Dergelijke schuren worden gebruikt voor bloembollen, plantuien en champignons. Het laat zich aanzien dat zij ook in de tabaksteelt een plaats
zullen veroveren.
Door de onderzoekingen, verricht door prof. BLAAUW en prof. VAN SLOGTEREN en
hun medewerkers op het gebied van de bolgewassen, door het echtpaar BELS—KONING
voor de champignonteelt en door ir VAN DER VEN voor de tabaksteelt, zijn de optimale
voorwaarden, die in de klimaatschuur moeten heersen, beter bekend geworden. De
practijk streeft er thans naar deze optimale voorwaarden te benaderen om de opbreng
sten en kwaliteit der producten te verhogen. Dit vereist de beheersing van een aantal
factoren, die samen het klimaat in de schuur vormen.
Het klimaat in de schuur hangt af van de volgende factoren, die we onafhankelijk
van elkaar moeten kunnen regelen:
a. temperatuur;
b. luchtverversing;
c. luchtvochtigheid.
Deze factoren wisselen in volgorde van belangrijkheid al naar het doel waarvoor
het product in de ruimte is gebracht, het ontwikkelingsstadium van dat product en
de weersomstandigheden buiten de schuur.
De regeling van deze factoren kan geheel of gedeeltelijk worden geautomatiseerd.
Hierdoor heeft de kweker de regeling beter in de hand dan vroeger, toen de bouw
en de installatie van de schuur nog niet zo geperfectionneerd waren. Dit betekent niet
dat we zo langzamerhand e;n fabriekmatig product aan de markt brengen, waarbij
alles in orde komt met een drukknopbediening. We werken met een levend product,
dat de kweker steeds voor nieuwe problemen stelt. Alleen een goed vakman is in
staat door een juiste bediening van de installatie een hoogwaardig product te verkrijgen.
Hoe belangrijk de invloed van de behandeling van het product in de klimaatruimte
is, blijkt wel uit een zegswijze in de bloembollenwereld: „Het gewas ligt in de schuur".
Het is echter lang nog niet zover, dat alle schuren die als klimaatruimte gebruikt
worden, ook werkelijk aan de eisen voldoen. De tuinbouwvoorlichtingsdienst heeft tot
taak de kwekers hiervan te overtuigen.
Het doel waarvoor een product in de geklimatiseerde ruimte wordt gebracht, kan
zeer verschillend zijn. Dezelfde behandeling is soms gericht op verschillende van de
hierna te noemen doeleinden:
1. Beïnvloeding van de bloeitijd en de kwaliteit van de bloemen (bloembollen).
2. Oostvermeerdering door plantgoedbehandeling (bloembollen, plantuien).
3. Grotere vegetatieve vermeerdering (hollen en snijden van hyacinten).
4. Drogen van het product (bloembollen, plantuien).
5. Ziektenbestrijding (hyacinten, gladiolen).
6. Tegengaan van bloemvorming (plantuien, tulpen).
7. Scheppen van optimale groeivoorwaarden voor de cultuur.
8. Regelen van afbraakprocessen (fermentatie van tabak).

12

[1]

Ontwikkelingsdagen

BOL- EN KNOLGEWASSEN
Het grootste aantal klimaatschuren treft men aan in de bloembollencultuur: de zo
genaamde bollenschuren.
Wijlen NICOLAAS DAMES, een scherpzinnig kweker, heeft het eerst bewust een schuurbehandeling bij hyacinten toegepast. Hij had ontdekt dat het mogelijk was door regeling
van de temperatuur invloed op de bloemvorming uit te oefenen. Door na te gaan
welke factoren hierbij een rol spelen hebben wetenschappelijke onderzoekers later de
grondslagen gelegd voor de moderne schuurbehandeling.
Gebleken is, dat de periode tussen rooien en poten voor de meeste bloembollen
geen rustperiode is, doch dat in deze tijd de plant en bloem voor het volgend jaar
worden gevormd. De aanleg en strekking van de plantendelen vinden in verschillende
stadia plaats. Door toepassing van verschillende temperaturen kunnen we de snelheid
van deze ontwikkeling regelen en de bol voor zeer vroege, vroege, late of zeer late broei
bestemmen. De raseigenschappen spelen hierbij een grote rol.
Dr J. J. BEDER geeft in de Tuinbouwgids 1952 en 1953 een interessant overzicht over
de ontwikkelingsstadia van de tulp en hyacint. Uit de tabellen voor het trekken van
tulpen, hyacinten, narcissen en irissen blijkt, dat de vereiste temperaturen vrij sterk
uiteenlopen. Dit is nog meer het geval als we letten op de temperatuur welke voor de
plantgoedbewaring nodig is. Hieruit blijkt, dat voor een juiste behandeling verschillende
ruimten nodig zijn, waarin het klimaat afzonderlijk geregeld kan worden.
De temperaturen liggen tussen —C (voor bollen die voor het Zuidelijk halfrond
bestemd zijn) en 38° C (bij het heetstoken van hyacinten). De relatieve luchtvochtigheid
varieert van 40 % (b.v. bij het heetstoken van hyacintenplantgoed) tot 85 à 90 %
(holkamers voor hyacinten). De luchtverversing moet bij de behandeling van tulpen
2 maal, bij het drogen van hyacinten en gladiolen 20 maal de ruimte-inhoud per uur
bedragen. Voor de lage temperaturen is een koelhuis noodzakelijk; de meeste bedrijven
hebben hierover niet de beschikking.
Hyacinten
Leverbare bollen. Uit de tabellen in de Tuinbouwgids 1953 (blz. 422) blijkt, dat de
temperaturen tussen zeer nauwe grenzen liggen. Over de gehele schuurruimte mogen
de temperatuurverschillen dus slechts gering zijn. De nabehandelingstemperatuur van
17° C voor zeer vroege broei ligt soms beneden de dagtemperatuur. Een goede isolatie
is dus gewenst. Een hogere natemperatuur remt de strekking van de aangelegde plant
en maakt de bol minder geschikt voor zeer vroege broei. Een te vroege overschakeling
op 17° C geeft kans op groenkoppen in de bloemtros.
De sterke ventilatie (soms 20 maal de ruimte-inhoud per uur) is nodig om onder
ongunstige omstandigheden nat gerooide bollen snel te drogen met het doel „witsnot"
(een bacterieziekte) te voorkomen. Deze ongunstige omstandigheden zijn aanwezig als
de relatieve vochtigheid van de buitenlucht hoog is en de temperatuur even hoog of
hoger dan de gewenste schuurtemperatuur.
Plantgoed. De vermeerdering geschiedt door snijden en hollen. De bewaarruimte moet
tot 30° C verwarmd kunnen worden bij een luchtverversing van 10—15 maal de ruimteinhoud per uur. De relatieve vochtigheid moet in de herfst tussen 70 en 90 % regelbaar
zijn. De bollen moeten na het snijden of hollen langzaam drogen, zonder dat schimmel
optreedt. Luchtbeweging met behulp van een ventilator gaat deze schimmelvorming
tegen doordat de lucht dan niet zo gemakkelijk met vocht verzadigd raakt. Door de
ventilator meer of minder buitenlucht te laten aanzuigen, kan men de droogsnelheid
regelen.
De luchtbeweging in de herfst geschiedt in de moderne ruimten met een speciale
installatie. Een beheerste vochtregeling geeft een sterker gewas doordat de bollen minder
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sterk uitdrogen. De hogere nabehandelingstemperatuur tegen eind October bevordert
een sterke beworteling.
Gesneden bollen verlangen een hogere temperatuur en een lagere relatieve lucht
vochtigheid dan geholde bollen. Nauwkeurige regels zijn hiervoor niet op te stellen.
Een goed vakman heeft voor deze zaken een zesde zintuig. Dit is vaak beslissend
voor een goed product.
De bewaring van het andere plantgoed, het pluis en het 1- en 2-jarige, geschiedt
bij temperaturen tussen 20° C en 34 à 37° C. Voor de bestrijding van het geelziek
(oorzaak Xanthomonus hyacinti) wordt de schuurtemperatuur gedurende de maand
September op 37° C gehouden; dit is het zgn. heetstoken. De gezonde bollen kunnen
bij deze temperatuur nog juist het leven houden, de zieke sterven af. Bepaalde variëteiten
verdragen deze temperatuur niet. Stijgt de temperatuur enkele graden hoger, dan gaat
de partij te gronde. Bij lagere temperatuur is het effect onvoldoende. Goed beheerste
ruimten zijn dus een eerste voorwaarde. Ook kunnen dikke bollen de warmte slechter
verdragen dan kleine maten. Goede luchtverversing is zeer belangrijk (± 15 maal per
uur). Ieder jaar wordt nog voor duizenden guldens plantgoed verstookt door onoplet
tendheid of doordat de schuur en/of de installatie niet aan de eisen voldoen.
Tulpen
Zoals uit de meergenoemde tabel in de Tuinbouwgids blijkt, zijn ook voor tulpenbollen
die op verschillende tijdstippen in bloei moeten komen verschillende temperaturen
vereist. Voor de vroegste bloei wordt tijdens de strekkingsperiode zelfs een koelhuis
behandeling bij 9° C toegepast. Het drogen van de bollen na het rooien moet met zorg
geschieden. Snel drogen doet de huid sneller krimpen dan de bol met als gevolg dat
de huid springt. Om dit te voorkomen moet bij warmeluchtverwarming de relatieve
luchtvochtigheid in het begin boven de 85 % blijven. De luchtvochtigheid is met de
ventilatieklep te regelen.
Plantgoedbehandeling. De bedoeling hiervan is niet het beïnvloeden van de bloei,
maar het verkrijgen van een goede opbrengst. De temperaturen liggen tussen 20 en
26° C; de luchtverversing bedraagt 2 à 3 maal de ruimte-inhoud per uur.
De gewenste temperatuur is afhankelijk van de variëteit. Grote kwekers zullen hierom
meerdere ruimten op verschillende temperaturen moeten stoken, de kleine kweker zal
soorten moeten kiezen die dezelfde bewaartemperatuur vragen.
Het doel van de schuurbehandeling is:
1. Te bevorderen dat de tulpen laat in het voorjaar boven de grond komen en een
sterk en gedrongen gewas geven. Dit om de aantasting door het „vuur" (Botrytis
tulipae) tegen te gaan.
2. Het bevorderen van een sterk wortelgestel.
3. Het in de hand werken van een doelmatige verklistering.
Droge lucht in de herfst vertraagt de wortelontwikkeling in de schuur en bevordert
de vorming van een sterke wortelkrans. De gestookte tulpen komen later boven de
grond en geven een gedrongen gewas. De verklistering wordt door de hogere voortemperaturen in de hand gewerkt. Lagere temperaturen gaan deze verklistering tegen.
Sommige variëteiten worden zgn. „blindgestookt", waarbij eind September/begin October
door temperaturen van 28—30° C de aangelegde bloem vernietigd wordt. Wordt de
hoge temperatuur te lang aangehouden dan sterft de gehele plant af. Blindstoken slaagt
het best bij sterk verklisterende variëteiten. Het doel is vermindering van de hoeveelheid
werk en het verkrijgen van een dikkere bol.
Narcissen
Vroeger werd dit product in hoofdzaak buiten bewaard, maar het is gebleken, dat
ook bij de bewaring van deze bollen de temperatuur van invloed is op het resultaat.
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Daar de bloem reeds voor het rooien is aangelegd, kunnen we hierop weinig invloed
meer uitoefenen. De schuurtemperaturen variëren tussen 34° en 17° C. Voor vroeg broei
vindt nabehandeling bij 9° in het koelhuis plaats (zie tabel Tuinbouwgids).
De bollen moeten zeer droog zijn voordat ze in het koelhuis gaan, anders bestaat
kans op wortelvorming.
De laatste jaren gaat men er ook wel toe over het plantgoed in de schuur bij
20—23° C te bewaren. Ze kunnen dan later worden geplant, waardoor de bollen die
door bolrot (Fusarium bulbigenum) zijn aangetast beter verwijderd kunnen worden
en het gewas later boven komt, hetgeen de kans op nachtvorstschade verkleint.
Irissen
Het leverbaar product wordt voor vroegbroei in Augustus behandeld bij 25°—30°,
hierna bij 9° C. Voor normale broei moet in Augustus een temperatuur van 25—23°,
in September van 25°/'30°—9°, daarna van 9° C worden aangehouden.
Ook bij het plantgoed is gebleken dat warmte tijdens de bewaring opbrengstvermeer
dering geeft. De toepassing van warmte wordt bij Wedgewood echter beperkt tot de
maten onder 6, daar anders te veel bloeiers optreden.
Gladiolen
Bij de schuurbehandeling van gladiolen is een snelle droging van de knollen direct
na het rooien van groot belang ter bestrijding van Botrytis gladioli, die zeer schadelijke
gevolgen kan hebben. Gladiolenteelt zonder een goede drooginrichting is niet meer
denkbaar. De droging kan plaats hebben op stellingen, in gaasbakken of in een
droogkist. De temperatuur varieert tussen 20 en 30° C. Indien met een warmeluchtverwarming wordt gewerkt, is een luchtverversing van + 15 maal de ruimte-inhoud
per uur nodig.
Belangrijk voor een goede droging zijn een gelijkmatige luchtverdeling en niet te
volle gaasbakken. Hieraan hapert in de practijk nog veel. De voordroging tot een pelbaar product duurt 6—8 dagen. Wanneer het product in de droogkist wordt gebracht,
los gestort of in zakken, is het reeds na 3—4 dagen pelbaar. Doordat het product
geheel met de ingeblazen lucht in aanraking komt, droogt het sneller in de droogkist
dan in gaasbakken die in een ruimte staan. De temperatuur van de ingeblazen lucht
mag niet hoger dan ± 25° C zijn. Gewone zakken hebben het bezwaar, dat door
natte grond het weefsel wordt dichtgesmeerd, wijdmazige zakken zijn daarom beter.
Bij gebruik van fijnmazige zakken moet er voor gezorgd worden dat het product
zoveel mogelijk van aanklevende grond wordt ontdaan.
De ventilatiecapaciteit moet 550 m7uur per m3 inhoud zijn bij 15 mm tegendruk.
De gladiolen moeten direct na het pellen worden nagedroogd. Dit kan in de droogkist
of in een andere ruimte, bij lagere temperaturen gebeuren. Het vocht moet de tijd
hebben om uit het binnenste van de knol naar buiten te treden. Hiertegen wordt in
de practijk nog veel gezondigd. Er worden dan knollen afgeleverd, waaruit het vocht
niet voldoende verdwenen is en die daardoor vatbaar zijn voor de Botrytis-aantasting.
Direct verzenden na het pellen is dus foutief.
Behalve bij de hier behandelde gewassen oefent ook bij bolgewassen als Freesia,
Muscari en Amarillus de bewaartemperatuur invloed uit op de ontwikkeling van het
nieuwe gewas. Het zou echter te ver voeren deze hier te bespreken.
PLANTUIEN
Deze teelt is vooral na de oorlog sterk toegenomen. Rassen als Rijnsburger en Zittauer
worden dicht gezaaid om uitjes te krijgen met een diameter van hoogstens 25 mm.
Het geoogste product wordt van begin October tot half Maart bij 25^—28° C bewaard.
De gepote uitjes geven een vroegere oogst dan de zaai- of pootuien, ze stellen minder
eisen aan de grondsoort en ziin minder vatbaar voor ziekten.
Ontwikkelingsdagen
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Onderzoekingen van prof. BLAAUW C.S. hebben aangetoond, dat de bloemvorming bij
de genoemde bewaartemperatuur grotendeels kan worden verhinderd. Om rotting en
verkleuring tegen te gaan, is het belangrijk, dat de uitjes, als ze eind September in de
schuur worden gebracht, snel kunnen drogen. Hiervoor is een 15—20-voudige lucht
verversing van de ruimte-inhoud per uur nodig. Zijn zij voldoende droog dan moet
naar een relatieve luchtvochtigheid van 65—70 % worden gestreefd. Een + 3-malige
luchtverversing per uur is dan voldoende.
Soms is het nodig dat in Januari, Februari of Maart de lucht kunstmatig wordt
bevochtigd, daar anders de uitjes te sterk zouden uitdrogen, waardoor vooral de kleinste
maten moeilijk aanslaan. Het beheersen van het klimaat is ook hier van grote betekenis.

CHAMPIGNONS
Drs BELS en mevrouw dr BELS—KONING, beiden verbonden aan het voormalige Labora
torium voor Champignonteelt, hebben de moderne kweekmethode voor champignons
in ons land gepropageerd. Door de toepassing hiervan is de oogstzekerheid van de
teelt groter geworden dan vroeger. Zeer belangrijk is de nafermentatie van de mest
in de kweekruimte of in een speciale zweetruimte.
De temperatuur moet 1—2 dagen 50—60° C zijn bij zo hoog mogelijke relatieve
vochtigheid. Gedurende het uitzweten mag geen ventilatie worden toegepast. Om de
mest af te koelen en om schadelijke dampen kwijt te raken moet daarna echter wel
worden geventileerd. Door het uitzweten wordt de mest gelijkmatig van samenstelling.
Dit zou anders niet worden bereikt, vanwege de ongelijke temperaturen, die op ver
schillende diepten in de hoop ontstaan. Tevens worden aaltjes, die leven ten koste
van het mycelium, door de hoge temperatuur vernietigd.
Is de temperatuur tot 25° C gedaald dan wordt met broed geënt. Wanneer dit goed
door de mest is gegroeid, wordt de dekaarde erop gebracht. Het handhaven van
85—90 % relatieve vochtigheid is belangrijk, daar de mest anders te veel vocht aan de
lucht afstaat. Controle op uitdroging van de mest is noodzakelijk. Indien de psychro
meter een te lage vochtigheid aanwijst is men reeds te laat.
Bevochtigen met behulp van de verdampingskachel is een goede methode, mits men
niet zoveel vocht opwekt, dat door oververzadiging van de lucht condensatie optreedt.
Dit kan in de zomer hinderlijke temperatuurstijging geven.
Gedurende de nu volgende periode daalt de temperatuur geleidelijk tot + 15° C. In
deze periode is weinig of geen luchtverversing nodig.
Als de champignons boven komen, moet de relatieve vochtigheid van ± 90 % gehand
haafd blijven bij een luchtverversing van ongeveer driemaal de ruimte-inhoud per uur.
De temperatuur mag niet boven de 18° C komen, daar anders groeiremming en
afsterving van het mycelium optreedt. Daarom moet 's zomers op warme dagen
gekoeld worden.

TABAK
Het ziet er naar uit dat men bij de tabaksfermentatie in de practijk gebruik zal gaan
maken van geklimatiseerde ruimten. De voordelen zijn een beter product en een veel
kortere bewerkingsduur. Bij de oude methode duurt de fermentatie 4—6 weken, bij
de nieuwe slechts 4 à 5 dagen.
Aan de ruimte en de installatie worden zeer hoge eisen gesteld. De temperatuur
moet kunnen oplopen van 27 tot 70 à 80° C, de relatieve luchtvochtigheid moet regel
baar zijn tussen + 95 en 10 %, terwijl er tevens snel gelucht moet kunnen worden.
Het slagen van de behandeling hangt af van de vraag of de gewenste temperatuur en
luchtvochtigheid tijdens de fermentatie snel genoeg bereikt worden.
16

[1]

Ontwikkelingsdagen

SAMENVATTING
De klimaatschuren worden gebruikt voor bloembollen, plantuien en champignons. Ook
voor de tabaksfermentatie zijn ze van belang.
Het klimaat is afhankelijk van temperatuur, luchtverversing en luchtvochtigheid,
welke factoren onafhankelijk van elkaar te regelen moeten zijn.
Achtereenvolgens werden de eisen, die door verschillende gewassen gesteld worden,
besproken. Laat men om financiële redenen iets van deze eisen vallen, dan blijven
mislukkingen niet uit. Behandeld zijn: het leverbaar en het plantgoed bij hyacinten,
tulpen, narcissen, irissen en gladiolen. Vervolgens wordt een kort overzicht van de
schuurbehandeling van de plantuien gegeven. Op de eisen van champignons wordt
nader ingegaan, terwijl ook het probleem van de tabaksfermentatie aan de orde wordt
gesteld.

SUMMARY
THE TREATMENT OF SOME CROPS IN THE AIR-CONDITIONED SHED
Air-conditioned sheds are used for bulbs, set onions and mushrooms. They are also of avail
to the fermentation of tobacco.
The climate depends on temperature, supply of fresh air and atmospheric humidity, being
all factors that can be controlled, independent of each other.
The requirements of the various crops are discussed one by one. If for financial or other
reasons some of these requirements are not taken account of, faillure can be anticipated. In
this article the saleable bulbs (corms) of hyacinths, tulips, narcissus and daffodils, irises and
gladiolus as well as those intended for planting are being discussed. Subsequently a brief digest
is given of the shed-treatment of set onions. The requirements of mushrooms are dealt with
in some details, and also the problem of fermentation of tobacco is discussed.
*

*

' *

P. A. SPOELSTRA

VERWARMING, BEVOCHTIGING EN VENTILATIE
IN DE KLIMAATSCHUUR
Heating, humidification and ventilation of the air-conditioned shed
Bij het ontwerp voor de bouw en de technische installatie van de klimaatschuur van
het I.T.T. moest worden uitgegaan van de eisen, zoals die in de hieraan voorafgaande
beschouwingen naar voren zijn gebracht.
Hieruit bleek, dat het mogelijk moet zijn tussen ruime grenzen verschillende luchttoestanden te scheppen. De factoren, die de gesteldheid van de lucht bepalen, zijn:
1. de temperatuur van de lucht;
2. de vochtigheidsgraad of relatieve luchtvochtigheid;
3. de snelheid van de luchtbeweging;
4. mogelijke verontreinigingen in de lucht.
Het spreekt vanzelf dat we, wanneer we een bepaalde luchttoestand in een ruimte
willen hebben, er naar zullen moeten streven, dat de temperatuur, relatieve vochtigheid
en luchtsnelheid bij alle in de ruimte aanwezige producten gelijk zijn.
Ontwikkelingsdagen
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Verder is het noodzakelijk dat de vereiste luchttoestand op de een of andere wijze
gehandhaafd blijft, wanneer de uitwendige factoren, die hierop invloed uitoefenen,
zich wijzigen.

DE BOUWWIJZE
Het blijkt maar al te vaak, dat zij, die met de bouw en verdere inrichting van geklimatiseerde ruimten belast zijn, er ten onrechte van uitgaan, dat het klimaat en de
gelijkmatigheid alleen afhangen van de technische installatie. Dat dit niet zo is volgt
direct uit onderstaande figuren.

Afb. 1. Verloop van temperatuur in een
wand zonder isolatie

Afb. 2. Verloop van temperatuur in een
geïsoleerde wand

Hieruit zien we, dat al naarmate een wand een grotere weerstand tegen warmtedoorgang
heeft, de oppervlakte-temperatuur aan de binnenzijde dichter bij de gewenste binnentemperaturen ligt. Zo zal dan ook bij afb. 2 de relatieve vochtigheid hoger kunnen
zijn dan bij afb. 1, zonder dat condensatie optreedt.
In het algemeen zal men er naar moeten streven zo te bouwen, dat de vereiste tem
peratuur en relatieve vochtigheid gehandhaafd kunnen worden zonder dat condensatie
optreedt. Nemen we aan dat de wand in afb. 2 voldoende warmte-isolerend is, dan
blijkt hieruit dat niet op de wand, maar in de wand toch nog condensatie kan
plaats vinden.
De normale bouwmaterialen zijn namelijk niet waterdampdicht en als gevolg daarvan
zal er dan ook bij een waterdampspanningsverschil aan weerskanten van de wand,
transport van waterdamp plaats vinden. (Bij afb. 1 en 2 van binnen naar buiten).
Ergens in de wand, waar de temperatuur tot op het dauwpunt van de gewenste lucht
toestand is gedaald, treedt condensatie op.
De isolerende werking van de bouwmaterialen, die o.a. berust op de aanwezigheid
van lucht in de poriën, gaat dan sterk achteruit doordat er geen lucht meer in aanwezig
is, maar waterdamp en zelfs water, die de warmte veel beter geleiden dan de lucht.
In de gevallen waar men een bepaalde luchttoestand wil handhaven, zal men dus in
de eerste plaats thermisch juist moeten bouwen en ten tweede een thermisch goede
bouwwijze ook goed moeten houden. Is condensatie op of in de wanden te verwachten,
dan dienen de wanden aan de kant waar de grootste waterdampspanning heerst water
dampdicht te worden gemaakt.
Een thermisch juiste bouwwijze is niet alleen van belang met het oog op de condensatie,
doch eveneens met het oog op de gewenste temperatuur voor de producten, die onder
de directe stralingsinvloed van de wanden staan.
Zo is het o.a. in bloembollenschuren in de meeste gevallen noodzakelijk, dat ook
de producten die langs de wanden staan, de gewenste temperatuur krijgen. Bouwt men
te weinig isolerend, dan is (dit blijkt ook uit vele metingen) ten gevolge van de straling
van de te koude wandoppervlakte de temperatuur van de producten langs de wanden
te laag.

18

[1]

Ontwikkelingsdagen

Met al deze zaken, de bouwwijze betreffende, die voor een belangrijk deel bepalen
of esn bepaalde vereiste luchttoestand verkregen en gelijkmatig, gehouden kan worden,
moest bij de klimaatschuur worden gerekend.
Van vele bouwmaterialen beschikken we wel over laboratoriumgegevens wat betreft
warmtegeleiding, doch deze gelden voor luchtdroog materiaal. In de practijk kunnen de
omstandigheden geheel anders zijn. Bovendien speelt de wijze, waarop de bouwmate
rialen constructief zijn aangebracht een belangrijke rol, vooral daar voor onze doeleinden
zeer ver uit elkaar liggende temperaturen nodig zijn, die de nodige spanningen in de
bouwconstructie teweeg brengen.
Een groot aantal bouwmaterialen is toegepast, waaronder verschillende afwerklagen.
Vanzelfsprekend moeten deze op hun bruikbaarheid worden onderzocht, waartoe o.a.
ruim 200 thermo-elementen in en op de verschillende wanden zijn aangebracht. Met een
registrerende millivoltmeter kan dan voor alle materialen en constructies het temperatuurverloop in de wanden worden bepaald en daaruit de waarde van de toegepaste
materialen worden afgeleid.
Bij het ontwerp van de in de klimaatschuur aangebrachte installaties is er van
uitgegaan dat de volgende mogelijkheden moesten kunnen worden verwerkelijkt:
1.
2.
3.
4.
5.

het verwarmen van lucht;
het koelen van lucht in één der afdelingen;
het bevochtigen van lucht;
het verversen van lucht;
het beproeven van verschillende luchtverdeelinrichtingen, in samenhang met de
opstelling van het product, ten behoeve van het scheppen van een homogene lucht
toestand;
6. het beproeven van de regelapparatuur.
Daarnaast is er nog de mogelijkheid in de naast de klimaatschuur gelegen bedrijfsschuur de technische hulpmiddelen bij grondstomen te beproeven (o.a. isolerende
grondafdekmiddelen).
Wat betreft de luchtverontreinigingen is alleen zorg gedragen dat geen grove stofdëlen en insecten naar binnen kunnen komen. In het kiemvrij maken van lucht en het
verwijderen van mogelijke ongewenste gassen is niet voorzien, daar we voorlopig aan
nemen dat dit te ver van de practijk af komt te staan.

TECHNISCHE INSTALLATIE
In afb. 3 is een principe-schema van de technische installatie met een verklaring van
de onderdelen gegeven.
Het ligt voor de hand, dat als warmtetransportmiddel stoom gekozen is. Hiermede
kunnen we met behulp van warmteuitwisselaars (luchtverhitters) lucht verwarmen, als
mede lucht bevochtigen en grondstomen. Zowel stoom van hoge als van lage druk
kan worden afgenomen.
De uit de ketel komende stoom met een stoomdruk variërende van 2—6 ato wordt
gereduceerd op 0,4 ato met behulp van een reduceertoestel. De stoomtoevoer naar de
luchtverhitters wordt thans automatisch geregeld met behulp van zogenaamde ther
mostatische afsluiters, reagerend op temperatuurvoelers, die in de ruimte zijn ge
monteerd. Tussen voeler en afsluiter is een capillaire leiding. Bij deze regelapparatuur
is de volumeverandering van de vloeistof in de voeler ten gevolge van temperatuur
verandering oorzaak, dat de klep automatisch wordt versteld, zodanig dat bij stijgende
temperatuur minder en bij dalende temperatuur meer stoom toegelaten wordt. Een
kleine temperatuurvariatie ( 1 ° C) is voldoende om de klep van geheel open naar
geheel dicht te bewegen, zodat tussen nauwe grenzen de temperatuur constant gehouden
kan worden.
Ontwikkelingsdagen
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Afb. 3. Principe-schema technische installatie klimaatschuur

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Oliebrander
Ketel
Loden nagel
Niveau-schakelaar (beveiliging)
Niveau-schakelaar (in bedrijf)
Peilglas
Gewichtsveiligheid
Drukregelaar
Schoorsteen
Trekregelaar
Veiligheid
L.D. stoomverdeler
Condenspot
Manometer

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

H.D. stoomverdeler
Condenswatertank
Terugslagklep
Condenswaterpomp
Reduceer-afsluiter
Naar bedrijfschuur
Temperatuurvoeler
Instelorgaan van voeler
Verse lucht
Afvoer lucht
Thermostatische regelklep
Luchtverhitter
Ventilator
Cel

Voor bepaalde doeleinden, wanneer in korte tijd een bepaald temperatuurtraject
doorlopen moet worden (o.a. bij de behandeling van tabak) is voorlopig alleen in
handtemperatuurregeling voorzien. Om dit zo gemakkelijk mogelijk te maken kan bij
elke luchtverhitter met behulp van 3 nauwkeurig instelbare afsluiters de stoomtoevoer
in trappen worden geregeld.
Ook de regeling van de relatieve vochtigheid geschiedt nog met de hand en wel:
1. door meer of minder te ventileren;
2. bij te lage relatieve vochtigheid ondanks de vereiste luchtverversing, door stoom
toevoer met behulp van 3 afsluiters als bovengenoemd.
De gehele apparatuur voor de te klimatiseren ruimten is op een zolder geplaatst;
elke ruimte heeft haar eigen installatie, waarmede temperatuur, relatieve vochtigheid
en ventilatie, geheel onafhankelijk van de andere ruimten geregeld kunnen worden.
(Ook voor de practijk is het meestal van belang dit zo te doen). Aan het plafond van
elke ruimte monden de luchttoevoer- en luchtafvoeropening uit, waarop dan verschil
lende luchtverdeelsystemen kunnen worden aangesloten.
In afb. 4 zijn de thans toegepaste luchtverdeelsystemen aangegeven, waarmede geexperimenteerd kan worden, alsmede een detail van de boven elke cel gelegen toe
stellen, die permanent zijn.
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Af h. 4. Luchtbehandelingsinrichting klimaatschuur

® •©

CEL 3

CEL

CEL 4

1. Afvoer luchtkoker
2. Klep afvoerlucht
3. Afvoerlucht
4. Aanvoer lucht

5. Ventilator
6. Bevochtiger
7. Luchtverhitter
8. Koeler

9. Smoorklep
10. Wisselkiep
11. Aanzuigkoker
12. Kleppen voor omkering luchtcirculatie
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Cel 1

Verticale luchtbeweging (kisten en los gestort).
Doel:
1. Intensiever gebruik van de lucht door een groter percentage van de lucht bij het product
te brengen.
2. Betere benutting van het bouwvolume.
Problemen:
1. Temperatuurgelijkmatigheid van het product.
2. Luchthoeveelheden in verband met gelijkmatigheid temperatuur.
3. Gelijkmatigheid van drogen en temperatuurverdeling tijdens drogen.

Cel 2

Dwarsluchtbeweging in ruimte met kisten.
Doel: Het verkrijgen van een tochtvrije gelijkmatige luchtverdeling (belangrijk voor cham
pignons).
Problemen: Luchthoeveelheid in verband met temperatuurgelijkmatigheid en convectieve lucht
stroming.

Cel 3

Luchtinjectie in ruimte met kisten.
Doel: Het verkrijgen van een gelijkmatige temperatuur door grote luchtbeweging ten gevolge
van injectiewerking.
Problemen: Invloed van luchtsnelheid en het verkrijgen van een gelijkmatige luchtsnelheid.

Cel 4

Luchtinjectie in ruimte met kisten.
Doel: Als cel 3, doch zonder tochtverschijnselen en het verhogen van wandoppervlaktetemperatuur in verband met minder condensatie.
Problemen: Gelijkmatigheid van luchttoestand, tochtverschijnselen in samenhang met lucht
hoeveelheid en opstelling product.

SAMENVATTING
De factoren, die de gesteldheid van de lucht in een klimaatschuur bepalen, worden
besproken. Als zodanig zijn te noemen temperatuur, vochtigheid, snelheid en mogelijke
verontreiniging van de lucht.
Gewezen wordt op de belangrijke eis, dat temperatuur en vochtigheid gehandhaafd
moeten worden zonder dat condensatie op of in de wanden optreedt.
In de klimaatschuur van het Instituut voor Tuinbouwtechniek worden een aantal
bouwmaterialen en afwerklagen op hun bruikbaarheid onderzocht. De wijze waarop
het klimaat wordt geregeld, wordt behandeld. Ten slotte is aangegeven hoe de lucht
beweging in de verschillende ruimten verloopt, waarbij tevens het doel van de toegepaste
luchtverdeelsystemen en de problemen die zich daarbij voordoen, aan de orde komen.

SUMMARY
HEATING, HUMIDIFICATION AND VENTILATION OF THE
AIR-CONDITIONED SHED
The factors affecting the atmospheric conditions in an air-conditioned shed are discussed. Of
these factors should be mentioned temperature, humidity, the velocity of air currents, and
pollution of the air. The outstanding condition that temperature and humidity are kept at
such a level that condensation of vapour on and in the walls is averted is being emphasized.
In the air-conditioned shed of the Institute of Horticultural Engineering experiments are
carried on to test a number of building materials and finishing coatings on their suitability.
The way the climate is regulated is explained in details. Lastly a description is given of the
movements of the air in the various compartments, the aim pursued in the application of
various systems of air distribution and the problems cropping up from this being duly
discussed.
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DE CONSTRUCTIE VAN DE KLIMAATSCHUUR
The construction of the air-conditioned shed
Zoals hiervóór reeds werd uiteengezet, moeten de bouwconstructies van klimaatschuren
aan diverse eisen voldoen, wil men een bepaald klimaat kunnen handhaven.
In de eerste plaats moeten de materialen, waarvan de ruimten gebouwd worden,
voldoende isolerend zijn. In de tweede plaats moeten vele van deze ruimten dampdicht
afgewerkt kunnen worden. In de derde plaats moeten de bouwkosten zodanig zijn,
dat een rendabel gebruik van de schuur mogelijk is. Het behoeft geen verdere uitleg
dat het vrij eenvoudig is esn ruimte te bouwen die aan de twee eerste eisen voldoet,
maar e:n rendabele teelt zal dan veelal niet meer mogelijk zijn. Om deze redenen wordt
door ons nog steeds gezocht naar de mogelijkheid van een goedkopere en juiste isolatie.
Als eerste eis geldt dus, dat de materialen goed isolerend moeten zijn. Aan wat
daarover in het voorgaande reeds werd gezegd, zou ik hier nog enkele dingen willen
toevoegen.
Het isolatiemateriaal mag geen vocht opnemen, of het moet zodanig worden aan
gebracht dat het buiten het bereik van het vocht blijft. In het materiaal mogen geen
dierlijke of plantaardige parasieten een voedingsbodem of verblijfplaats kunnen vinden.
Dit alles is noodzakelijk omdat anders de kans groot is, dat de isolatiewaarde sterk
achteruitgaat.
De dampdichtheid wordt meestal verkregen door het aanbrengen van enkele lagen
van een asphaltproduct op de gestucadoorde wanden en plafonds. Er moet echter op
gewezen worden, dat de wanden en plafonds liefst niet uit platen vervaardigd moeten
worden, die op houten regels bevestigd zijn. Bij de grote temperatuurverschillen gaat
het hout werken, met het gevolg, dat in de platen spanningen optreden. Dit kan tot
gevolg hebben dat er scheuren in de pleisterlaag en de dampdichte laag ontstaan, waar
door de vereiste vochtigheidsgraad weer niet gehandhaafd kan worden.
Een en ander is oorzaak geweest dat bv. voor nieuw te bouwen champignonkwekerijen
gebruik werd gemaakt van een plafond van holle baksteen. Deze isoleren echter lang
niet voldoende, zodat toch nog e.-n aparte isolatielaag moet worden aangebracht. Wij
hebben toen gezocht naar een materiaal, dat naast constructieve ook isolerende eigen
schappen bezat. We menen dit gevonden te hebben in klinkerisoliet. Hiervan wordt dan
een gwapend-betondak gemaakt. In plaats van grint wordt klinkerisoliet in het beton
verwerkt (afb. 5). We verkrijgen zodoende een naadloos plafond. Dit is wel een der
goedkoopste oplossingen, omdat op een dergelijk gebouwtje geen kap geplaatst behoeft
te worden. Daar echter de meeste schoonheidscommissies bezwaren hebben tegen platte
daken (en m.i. veelal terecht) is er naar een andere oplossing gezocht. Hierbij is een
kap aangebracht. Het plafond is samengesteld uit steengaas, dat opgehangen is aan
gordingen. Het steengaas wordt bevestigd tegen een vlechtwerk van betonijzer (afb. 6).
Als dit steengaas gestucadoord is, kan hierover een eenvoudige isolatielaag worden
gelegd, bv. van steen-tin, glaswol of vlasscheven. De muren worden behandeld als een
dubbele spouwmuur.

ISOLATIEMATERIALEN !)
Isoflex

Een cellulose-acetaat product.
Volumegewicht 12 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,044 kcal/m h °C.

x) De opgegeven volumegewichten en warmtegeleidingscoëfficiënten zijn afkomstig van de
fabrikanten.

Ontwikkelingsdagen

[ 1]

23

Afb. 5.

Dak van klinkerisoliet-beton in champignonhuis

Steenwol

Steenwol is een minerale wol.
Vezeldikte: 3 micron.
Het wordt van diverse mineralen gemaakt. Deze worden in een
schachtoven gesmolten bij ongeveer 1500 à 1600° C. Deze vloeistof
wordt door middel van stoom verspoten.
Volumegewicht 200 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,031 kcal/m h °C.

Vlasscheven

Een afvalproduct van de vlasfabrieken. Het is het houtige gedeelte
van de vlasstengel en bestaat hoofdzakelijk uit houtstof, cellulose
en kiezelzuur.
Volumegewicht 25 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,035 kcal/m h °C.

Vermiculite

Wordt ook wel geëxpandeerde mica genoemd.
Het ruwe erts weegt 1250—1400 kg/m3, het geëxpandeerde 80—
100 kg/m3.
Volumegewicht 100 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt gemiddeld grof en fijn 0,05 kcal/m
h °C.

Klinkerisoliet

Wordt vervaardigd van klei. Deze wordt in roterende trommels
zodanig verhit, dat zwelling plaats vindt.
Het volumegewicht is gemiddeld 500 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt los gestort ca 0,10 kcal/m h °C.
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T inslakkenwol

Wordt vervaardigd van tinslak, die bij hoge temperatuur in vloei
bare vorm met stoom verspoten wordt tot zeer dunne en taaie
draadjes.
Volumegewicht ca 150 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,03 kcal/m h °C.

G laswol

Onder stoomdruk verstoven, gesmolten glas.
Volumegewicht 125 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,029 kcal/m h °C.

Iporka

Een kunstharsschuimproduct, dat volgens een chemisch procédé
wordt vervaardigd. Het heeft een laag volumegewicht (13—15 kg/
m3).
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,024—0,027 kcal/m h °C.

Vinycel

Een kunstharsproduct.
Volumegewicht 30—40 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,028 kcal/m h °C.

Vlasschevenplaten

Worden geperst van vlasscheven.
Volumegewicht 80 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,038 kcal/m h °C.

Geëxpandeerde kurk

Bestaat uit geperste kurkkorrels, die door de aanwezige harsen aan
eenkleven.
Volumegewicht 100 kg/m3.
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,033 kcal/m h °C.

Afb. 6. Vrijdragend- steengaasplafond in champignonhuis
Ontwikkelingsdagen
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DAMPDICHTE MATERIALEN
Asfalt-emulsie

Asfaltpoederverf
Vinyline

Een asfalt met klei gemengd. Het kan door aanmaken met water
de benodigde plasticiteit verkrijgen. Het moet in 3 lagen worden
opgebracht, waarbij in 2 lagen een bepaalde hoeveelheid cement
moet worden toegevoegd.
Een droog asfaltpoeder, dat met een oplosmiddel aangemaakt, in
2 lagen wordt aangebracht.
Een kunstharsproduct dat ook in 2 lagen op de muren kan worden
aangebracht.

SAMENVATTING
De materialen voor de bouw van klimaatruimten moeten aan bepaalde eisen voldosn.
Van de isolatiemiddelen zijn naast de isolatiewaarde de vocht- en dampdichtheid van
belang. Belangrijke eisen van de bouwmaterialen zijn de bestendigheid tegen wisselingen
van temperatuur en vochtgehalte. Enkele toepassingen van bouwmaterialen en isolatie
middelen worden besproken. Ten slotte volgt een korte samenvatting der eigenschappen
van een aantal isolatiemiddelen.

SUMMARY
THE CONSTRUCTION OF THE AIR-CONDITIONED SHED
The materials used in the construction of air-conditioned sheds must comply with specific
requirements. The value of the insulation materials does not only depend on their insulation
capacity but also on their consistency with regard to moisture and vapour. Very prominent
are the requirements to comply with as to changes in temperature and humidity. Some ways
of application of building and insulation materials are discussed. A short survey of the
properties of a number of insulation materials concludes this article.
*

*

*

DRS J. A. BUSINGER

RESULTATEN VAN VERWARMINGSPROEVEN
IN DE STOOKKASSEN
Results of heating experiments in hothouses
1.

OPZET VAN DE PROEF

De stookkassen van het I.T.T. zijn speciaal gebouwd voor de vergelijking van verschil
lende verwarmingssystemen. In de vier kassen zijn de volgende door P. A. Spoelstra
ontworpen installaties aangebracht:
kas I: warmeluchtverwarming;
kas II: warmwaterverwarming met natuurlijke circulatie (dikke pijpen);
kas III: stoomverwarming (dunne pijpen);
kas IV: warmwaterverwarming met gedwongen circulatie (dunne pijpen).
Ten einde de vergelijking zo zuiver mogelijk te houden, is getracht de kassen zowel
wat constructie als wat positie betreft, zoveel mogelijk aan elkaar gelijk te maken.
Hiervoor zijn aan de zijkanten windschermen aangebracht. Het is echter onvermijdelijk
dat er enige kleine verschillen tussen de kassen blijven bestaan.
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2.

BEPALING VAN DE WARMTEBALANS

In de periode van 25 tot en met 30 Januari 1952 is nauwkeurig nagegaan hoe de ver
deling van het warmteverbruik over de kassen is, terwijl tevens een volledige warmtebalans van het gehele verwarmingssysteem, een zgn. Sankey-diagram (zie blz. 20) is
opgemaakt. Hierbij is van de volgende instrumenten gebruik gemaakt:
1. registrerende rookgasanalysator voor bepaling van het ketelrendement;
2. tastthermometer voor bepaling van oppervlaktetemperatuur van ketel en toevoer
leidingen;
3. condenswatertellers en condenswatertemperatuurschrijvers voor het bepalen van
het warmteverbruik van de kassen;
4. electronische thermograaf met 8 meetpunten voor het bepalen van de kas- en
buitentemperatuur.
Verder is gebruik gemaakt van de stralingsmetingen van het Laboratorium van Na
tuur- en Weerkunde te Wageningen, ten einde de energie van de ingekomen straling
te kunnen bepalen.
Bij het begin en het einde van de proef werd de ketel zo goed mogelijk ontslakt en
de bunker geheel gevuld, zodat de hoeveelheid kolen die in de tussentijd bijgevuld werd
gelijk was aan de hoeveelheid die verbrandde gedurende de proefperiode. De kolen
werden gewogen op een weegbrug.
Het weer was gedurende de proef enkele graden kouder dan normaal; windsterkte
en -richting waren ongeveer normaal. Op 27, 28 en 29 Januari viel er sneeuw, zodat
de bodem gedurende een groot deel van de periode met een sneeuwlaag was bedekt.
In totaal bedroeg de neerslag + 10 mm. De zonnestraling bedroeg volgens de registre
ringen van het Laboratorium van Natuur- en Weerkunde 3720 kcal/m2. Van deze
hoeveelheid is + 60 % in de kassen gekomen. In totaal hebben de kassen ongeveer
3,6.10s kcal aan straling ontvangen gedurende de proef. Per kas is dit 0,9.106 kcal.
Ten slotte is het van belang rekening te houden met de energie, die de kassen ont
vangen hebben van de electromotoren. Dit geldt speciaal voor de kassen I en IV.

3,

RESULTATEN VAN DE PROEF

Door de volledigheid van de metingen was het mogelijk een balans op te maken van
toegevoerde en verbruikte warmte. Het grote voordeel van het opmaken van esn
dergelijke balans is de controle op de betrouwbaarheid van de diverse metingen, die op
deze wijze verkregen wordt.
a. Warmtebalans van de verwarmingsinstallatie
De toegevoerde warmte werd geleverd door 4475 kg cokes, die een verbrandingswaarde
van 6885 kcal/kg had (dit laatste getal is bepaald aan een monster door de Gasstichting). In totaal bedroeg de door kolen geleverde warmte dus 3,08.107 kcal. Deze
hoeveelheid stellen we op 100 %. Van deze 100 % gaat een gedeelte verloren ten gevolge
van verschillende verliezen: a. verliezen door de rookgassen; b. verliezen door onverbrande resten in de as; c. verliezen door straling, convectie en geleiding van de warme
opervlakken, ketel en leidingen, enz.; d. verliezen door afblazen.
a. De verliezen door de rookgassen worden gesplitst in twee soorten nl. verlies aan
voelbare warmte en warmteverlies door onverbrande gassen. De voelbare warmte is
de warmte, die verloren gaat omdat de rookgassen een hogere temperatuur hebben dan
de omgeving. Met behulp van temperatuurmetingen van de rookgassen is dus het
verlies aan voelbare warmte te meten. Dit bedroeg 9,4 %. Het verlies door onverbrande
gassen wordt bepaald uit metingen van het CO-gehalte. De berekening hiervan leverde
als resultaat 8 %.
Ontwikkelingsdagen

[1]

27

b. De verliezen door straling, convectie en geleiding van de warme oppervlakken
van de gehele installatie buiten de kassen zijn gesplitst in 4 groepen: 1. ketel; 2. leidingen
en reservoirs in ketelhuis; 3. buitenleidingen; 4. installatie in kelder. Deze verliezen zijn
bepaald met behulp van de tastthermometer, waarmee de oppervlaktetemperaturen
gemeten konden worden. De warmteovergangscoëfficiënt werd steeds geschat met inachtname van de omstandigheden, waarin het betreffende oppervlak zich bevond. Als
resultaat voor de vier groepen werd verkregen voor groep 1 3,5 %; voor groep 2 1,2 %;
voor groep 3 2,4 %; voor groep 4 0,8 % en totaal 7,9 %.
d. Ten slotte werd een schatting gemaakt van de verliezen, welke ontstonden door
afblazen van stoom. Deze bedroegen ongeveer 0,5 %.
De totale verliezen van de gehele installatie tot aan de kassen bedragen dus 27,6 %.
Er zou dus 72,4 % door de kassen opgenomen moeten zijn. De controle hiervan wordt
gegeven door de condenswatertellers en de condenswatertemperatuurschrijvers. Dit gaf
het volgende warmteverbruik voor de 4 kassen: kas I 5,02.106 kcal; kas II 6,43.10®
kcal; kas III 5,26.106 kcal; kas IV 5,25.10® kcal en totaal 21.96.106 kcal. Dit is 71,3 %
van de totale gegeven warmte.
Vergeleken met de boven gegeven 72,4 % moeten we concluderen, dat er 1,1 % tekort
of wel zoek is. Dit is een boven verwachting goed resultaat. De fouten, die bij de ver
schillende bepalingen gemaakt kunnen zijn, maken een aanzienlijk groter tekort of
teveel mogelijk. Afbeelding 7 geeft een schematisch beeld van de warmtebalans.

Afb. 7.

Warmtebalans van de stookkassen

Opmerking: De hierboven gegeven getallen voor het warmteverbruik van de 4 kassen recht
vaardigen nog niet direct het maken van een onderlinge vergelijking, ten eerste omdat in de
kassen I en IV electromotoren energie verbruiken en in warmte omzetten en ten tweede omdat
kas II niet alle warmte krijgt, die door de condensteller genoteerd wordt, daar het tegen
stroomapparaat voor deze kas apart in de kelder staat.
b. Warmtebalans van de kassen en onderlinge vergelijking
Ten einde iets over de transmissie en ventilatie te kunnen zeggen is het van belang na
te gaan, waar de door de kas ontvangen warmte blijft.
De hoeveelheid warmte, die elke kas ontvangen heeft is als volgt samengesteld:
in kcal
Kas II
6,43.106
volgens condensteller
0,9 .10«
straling
. . . .
in kcal
Kas I
7.33.106
5,02.108
volgens condensteller
0,5 .106
tegenstroomtoestel en leiding kelelectromotoren . .
0,9 .106
der
± 0,3 .10«
straling
. . . .
6,42.106

Totaal
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Totaal

7,03.10»

Kan III
volgens condensteller
straling
. . . .

in kcal
5,26.106
0,9 .10«

Totaal

6,16.106

Kas IV
volgens condensteller
electromotoren
straling

in kcal
5,25.10s
0,1 ,106
0,9 .10®

Totaal

6,25.106

Naast deze gegevens moeten we de gemiddelde temperaturen beschouwen. Deze zijn:
kas
kas
kas
kas

I
II
III
IV

gemiddelde
gemiddelde
gemiddelde
gemiddelde

temperatuur
temperatuur
temperatuur
temperatuur

14,5° C
14,4° C
14,3° C
13,6° C

temperatuurverschil
temperatuurverschil
temperatuurverschil
temperatuurverschil

met
met
met
met

buiten
buiten
buiten
buiten

14,8° C
14,7° C
14,6° C
13,9° C

(buitentemperatuur gemiddeld —0,3° C).
Naar schatting bedragen de warmteverliezen door de grond per kas ± 0,35.10° kcal,
zodat voor transmissie en ventilatie overblijft:
kas
kas
kas
kas

I
II
III
IV

6,07.106
6,68.106
5,81.10e
5,90.106

kcal
kcal
kcal
kcal

Dit geeft een totale transmissiecoëfficiënt per m2 en per uur voor:
t

»

1

K""

6 07 10e
Ht6BÜ2Ö=

5

'°

5

"/"

! h

'

C

m?ÄT2ö= '.»kcwm'h-c

k"",u
kasIV

5 90 108
13i.680.120

=

5'18kcal/m2h°C

Deze getallen geven de vergelijking van de 4 kassen. Hieruit blijkt dus dat kas II
de grootste verliezen heeft en kas III het zuinigst is (een verschil van ongeveer 13 %).
De kassen I en IV hebben ongeveer hetzelfde verbruik.
Deze transmissiecoëfficiënten komen ongeveer met de transmissiecoëfficiënt van glas
zonder ventilatie overeen. Aangezien de ventilatie nog een zekere rol speelt — 20 %
van de warmteverliezen is zeker op rekening van de natuurlijke ventilatie te stellen —
komen we tot de conclusie dat de voor de berekening aangehouden transmissiecoëfficiënt
van 5 kcal/m2 h 'C zonder ventilatie aan de hoge kant is.

SAMENVATTING
De opzet van de verwarmingsproef in de vier stookkassen van het I.T.T. wordt be
sproken, terwijl vervolgens wordt aangegeven hoe de warmtebalans bepaald is. Van
de verkregen resultaten zijn de warmtebalans van de verwarmingsinstallatie en de
warmtebalans van de kassen in onderlinge vergelijking aan een uitvoerige beschouwing
onderworpen. Opvallend is dat de gevonden transmissiecoëfficiënt lager is dan 5 kcal/m2,
zoals algemeen aangenomen wordt.
Opvallend hierbij is, dat gedurende de meetperiode in Januari 1952 de warmtetoevoer
door zonnestraling ongeveer 10 % van het totaal bedroeg.
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Uit de cijfers blijkt, dat de totale transmissie voor de vier kassen bedraagt:
kas
kas
kas
kas

I
11
III
IV

(warmeluchtverwarming)
(dikkepijpver warming)
(lagedrukstoomverwarming)
(dunnepijpverwarming)

5,05
5,53
.... 4,88
5,18

kcal/m2 h°C
kcal/m2 h°C
kcal/m2 h°C
kcal/m2 h°C

OVERZICHT VAN DE WARMTEBALANS
In %
Toegevoerde In 106 In % v.d.
v.h.
verbr.
kcal
warmte
totaal kolen

Kolenverbruik
Straling
Electromotoren

Verbruikte warmte

In %
In 106 In % v.d.
v.h.
kcal
verbr.
totaal
kolen

I. Verliezen in 106 kcal
(% v.h. totaal)
30,8

88,0

100

3,6

10,3

11,7

0,6

1,7

1,9

a. voelbare warmte
onverbrand

2,9 (8,3)
2,47 (7,0)

5,15

15,3

17,4

b. onverbrande resten in as

0,56

1,6

1,8

c. verliezen door straling, con
vectie en geleiding
1. ketel
1,08(3.1)
2. leidingen ketelhuis 0,37 (1,1)
3. buitenleidingen
0,74(2,1)
4. kelder
0,55(1,6)

2,74

7,8

8,8

d. afblazen

0,15

0,4

0,5

25,86

73,9

84,0

0,54

1,0

1,1

II. Warmteverbruik kassen
kasl
6,42(18,3)
kas II
7,03 (20,0)
kas III
6,16(17,6)
kas IV
6,25(17,8)
Tekort
35,0

35,00 100,0 113,6

100,0 113,6

SUMMARY
RESULTS OF HEATING EXPERIMENTS IN HOTHOUSES
The Institute of Horticultural Engineering at Wageningen is equipped with four heated houses,
each with a heating system of its own. This article surveys the results of the comparative
experiments on economical heating. The balance of heat supplied by the systems and the
balance of heat consumed in the houses are mutually compared. It is quite striking that during
the period of recording in January 1952 the heat supplied by the sun was 10 per cent of the
total heat supply of the houses.
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De trekker, het hart van de mechanisatie, is deze dag in het middelpunt van de belangstelling
geplaatst. Naast de constructie zal vooral het onderhoud onder de aandacht worden gebracht.
Dit is van groot belang, omdat het mede van het economisch gebruik van de beschikbare ma
chines en werktuigen, die vrijwel alle geïmporteerd worden, afhangt of Nederland met andere
landen in kostprijs kan concurreren. Het is dan ook verheugend dat het bestuur van de VIMTU
(Vereniging van Importeurs van Tuinbouwwerktuigen) bereid is geweest een van zijn leden aan
te wijzen om hierover voorlichting te geven.
In de toekomst zal niet alleen de heffing, maar ook de regeling van steeds meer werktuigen
hydraulisch geschieden, zodat voor nog meer werkzaamheden de trekker door slechts één man
behoeft te worden bediend. In Engeland bestaat zelfs de verwachting dat de hydraulische aan
drijving bij trekkers zal kunnen worden toegepast. De regeling zou daardoor steeds meer vol
doen aan de eisen van nauwkeurigheid, die in het bijzonder voor werktuigen in de tuinbouw
gelden. Eerst als dit stadium bereikt is, zal het meeste handwerk in de tuinbouw door de trekker
met zijn werktuigen kunnen worden vervangen.
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CH. LOGCHER

DE CONSTRUCTIE VAN TUINBOUWTREKKERS
The construction of horticultural tractors
De verschillende typen trekkers hebben alle hun voor- en nadelen voor diverse omstandig
heden en werkzaamheden.
De rupsband-, de vierwielige en de tweewielige trekker komen elk op een bepaald gebied
het best tot hun recht. Zij hebben ook alle drie hun specifieke nadelen en vanzelfsprekend
ontplooien de constructeurs juist hun grootste activiteit om deze op te heffen.

De rupsbandtrekkers
Dit zijn de trekkers voor moeilijke omstandigheden. Door het grote aanrakingsvlak met de
grond is de gronddruk per oppervlakte-eenheid laag en doordat het gehele trekkergewicht
op de rupsbanden drukt, wordt een grote nuttige trekkracht ontwikkeld.
In de tuinbouw zijn kleine rupstrekkers in gebruik, bv. de Ransomes M.G. 5 met twee
rupsbanden en de Holder met één rupsband. Beide hebben de gunstige eigenschappen van
hun grote soortgenoten, maar zijn minder geschikt voor wegvervoer. Zij zouden daarvoor
echter geschikt gemaakt kunnen worden door bv. de assen van de rupsaandrijving hol uit te
voeren en hierin steekassen te monteren, die voorzien zijn van palwielen. Bij gebruik op de
weg loopt de trekker dan op deze wielen, waardoor de rups vrijkomt van de grond; door de
grotere wieldiameter zou de snelheid worden vergroot.

De 4-wielige trekkers
Deze hebben een kleinere nuttige trekkracht dan de rupstrekkers. Men zoekt hier de oplossing
in twee richtingen:
1. Vermeerdering van de wieldruk, zowel van voor- als achterwielen.
2. Verbetering van de „greep" op de grond.
De bekendste middelen hiertoe zijn het aanbrengen van wielgewichten, het vullen van de
banden met 'vloeistof en het toepassen van kooiwielen en antislipkettingen.
Minder bekend is de volgende poging, die echter nog niet tot een practijkuitvoering is ge
komen. De Zwitserse Simar fabrieken hebben een prototype ontwikkeld (afb. 1) waarbij de
motor en de werktuigen draaibaar om de achteras zijn bevestigd. De trekkracht loopt nu
steeds door dit scharnierpunt. De verticaal ontbondene van de trekkracht verhoogt hierbij
als gewoonlijk de druk op de drijfwielen en de horizontale component kan geen invloed uit
oefenen op de voorwielen, zodat deze nu niet kunnen wippen.
De Duitse „Alpenland" trekker is zo ingericht, dat na het aankoppelen van een
4-wielige wagen de voorwielen vrij van de
grond komen door middel van de hydrau
lische hefinrichting. Het gehele trekker
gewicht rust nu op de achter-(drijf)wielen.
Deze trekker heeft dan ook vierwielbesturing.
De reeds algemeen bekende 3-puntsophanging heeft een tweevoudig doel:

Afb. 1. Schema vierwielige trekker met balancerende motor

77777*7777777.
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Afb. 2. Vierwielige trekker met werktuigraam tussen de wielen
1. vereenvoudiging van de werktuigaanhanging;
2. vermeerdering van de gronddruk zowel op voor- als op achterwielen. De kans op steigeren
wordt hiermede vrijwel uitgesloten.
Gunstig voor het tegengaan van het steigeren is ook de montage van de werktuigen tassen
de voor- en achterwielen. Een van de oudste uitvoeringen hiervan is de Allis Chalmers G.
Een nog verdergaande constructie op dit gebied is afkomstig van de Lanz-fabrieken (afb.
2). Niet alleen dat hier de werktuigen tussen de wielen zijn gemonteerd maar ook kan een
laadbak voorop worden bevestigd. Een voortgaande ontwikkeling in deze richting is te ver
wachten. De vierwielaandrijving heeft het grootste nuttig effect, wanneer de druk op ieder
wiel even groot is. Dit wil dus zeggen dat het zwaartepunt anders moet liggen dan bij een
normale trekker (afb. 3). Bij deze laatste ligt het op ± 1/3 van de wielbasis om een zo gunstig
mogelijke druk op de drijfwielen te krijgen. Bij vierwielaandrijving moet het zwaartepunt on
geveer op de helft liggen. Alle wielen ondervinden dan dezelfde druk; zijn zij verder ook even
Afb. 3. Zwaartepunt van vierwielige trekker bij twee- en bij vierwielaandrijving
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groot, dan leveren zij alle een even groot aandeel in de trekkracht. Doordat het zwaartepunt
meer naar voren ligt, is tevens het gevaar van steigeren kleiner geworden.
De bespreking van de vierwielige trekkers kan worden afgesloten met de volgende op
merkingen:
1. Bij het ploegen ligt de trekker scheef. Dit heeft tot gevolg dat het zwaartepunt verplaatst
wordt en dat de landwielen minder worden belast dan de wielen in de voor. Daar de slipgrens
bepaald wordt door het minst belaste wiel, zal het landwiel gaan slippen. Een verplaatsbare
motor of onafhankelijk in hoogte verstelbare wielen kunnen hierin verbetering brengen.
Ook het difFerentieel-slot is hier nuttig. Hiermede kan de trekker naar believen van een
starre as worden voorzien. Het minder belaste wiel kan nu niet meer alleen slippen, zodat
ook hiermede trekkrachtvergroting wordt bereikt. In bochten moet het echter worden uitge
schakeld, dus geen extra trekkracht bij het rondploegen. Bij sommige constructies wordt het
differentieel-slot bij het draaien uitgeschakeld.
2. Het verstellen van de spoorbreedte is bij de meeste trekkers geen eenvoudige zaak.
Allis Chalmers brengt hier een speciale velgconstructie, waarmee met behulp van de motor
de spoorbreedte kan worden gewijzigd zonder opkrikken, wiel losnemen enz. Een bezwaar
kan nog zijn dat dit velgmechanisme door de grond wordt verontreinigd. Misschien verdient
daarom een constructie met uitschuifbare assen de voorkeur. Heffen kan, wanneer dat on
vermijdelijk is, gebeuren met een speciaal aangebouwde hydraulische cylinder.
3. De hefinrichting. Het type, waarbij het mogelijk is de werkdiepte van de werktuigen in
te stellen, zodat dit niet bv. door de ploegzool behoeft te gebeuren, zal in de toekomst waar
schijnlijk meer toepassing vinden. Uitbreiding van de toepassing is te verwachten o.a. voor
verstelling van de werktuigen (schijveneg) en wielverstelling in hoogte- en dwarsrichting.
4. De aftakas. De onafhankelijke aftakas verdient de voorkeur boven de traditionele uit
voering, die het nadeel heeft dat de aftakas stopt bij stilstaan van de trekker en bij het over
schakelen. In Duitsland worden verschillende trekkers gemaakt met een variabel toerental
van de aftakas. Het voordeel hiervan blijkt reeds direct uit de verschillende toerentallen die
nodig zijn voor het drijven van een centrifugaal- en van een zuigerpomp.
De tweewielige trekkers
De oudere modellen zijn speciaal als grondfrees ontwikkeld en daardoor niet geschikt voor
trekwerkzaamheden. Enige motorhakfrezen hebben in het geheel geen wielaandrijving, zodat
deze niet in aanmerking komen voor andere werkzaamheden.
De algemene opbouw is: motor vóór de wielas, werktuigen achter de wielas. De speciale
maaimachines hebben in het algemeen een lage bouw; de maaibalk is hier vóór de as, de motor
er achter gebouwd. Enige frezen zijn nu zo ingericht dat de stuurbomen 180° gedraaid kunnen
worden. De as voor aandrijving van de freesstaart wordt nu gebruikt voor aandrijving van de
maaibalk zodat een eenvoudige constructie mogelijk is.
Het grootste probleem vormt veelal nog het vervoer met de 2-wielige trekker.
De twee- en vierwielige wagens die achter de 2-wielige trekker gebruikt worden, hebben
ieder hun voor- en nadelen. Doordat de 2-wielige wagen op de trekker steunt, verhoogt hij de
druk op de drijfwielen en geeft hij aan de trekker een grotere trekkracht. Deze kracht wil
echter ook de trekker achterover kippen en dit kipmoment moet worden ondervangen. De
meeste trekkers hebben hierdoor een zeer gezochte constructie gekregen. Een bezwaar is
verder nog de betrekkelijk grote draaicirkel. De lange stuurbomen, waaraan ook de bedie
ningsorganen zijn bevestigd, veroorzaken een grote afstand tussen bestuurder en trekker,
zodat slechts een kleine hoek mogelijk is tussen trekker en wagen. Een meezwenkende zitting
brengt hier geen afdoende oplossing, daar de bestuurder dan te ver buiten de trekker komt.
Een verkorte stuurinrichting is te zien op af b. 4. Bij deze constructie is echter nog vrij veel
kracht nodig voor het zwenken.
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Afb.4. Tweewielige trek
ker met verkorte
stuurinrichting

Afb. 5 geeft een suggestie voor het gebruiken van de trekker als zwenkbare motoras onder
de wagen. Eventueel kan voor het gemakkelijker sturen een overbrenging in de stuurinrichting
worden ingebouwd.
Een andere oplossing is de wielen te voorzien van een spoorstang, zoals gebruikelijk is bij
de 4-wielige trekkers en auto's. Daar de meeste frezen tegenwoordig ook te gebruiken zijn als
trekker, is door middel van de as voor freesaandrijving, ook aandrijving van de wagenwielen
mogelijk. Opgemerkt dient te worden, dat de omtrek van de aangedreven wielen gelijk moet
zijn. In bochten en op de weg kan deze aandrijving worden uitgeschakeld.

SAMENVATTING
De rupsband-, de vierwielige en de tweewielige trekker hebben ieder hun speciale voor- en
nadelen. Voor het nadeel van de rupstrekkers, nl. hun ongeschiktheid voor wegvervoer, wordt
een oplossing aangegeven.
De soms geringe nuttige trekkracht van de vierwielige trekkers kan worden verbeterd door
de gebruikelijke middelen als verzwaring en verbetering van de „greep" op de grond. Daar
naast wordt gewezen op andere mogelijkheden zoals verplaatsing van het zwaartepunt,
driepuntsophanging van de werktuigen, montage van de werktuigen tussen voor- en achter
wielen, toepassing van differentieelslot en vierwielaandrijving.
De verstelling van de spoorbreedte, het onafhankelijk werken van de aftakas en de vervol
making van het hefmechanisme vragen verdere aandacht.
Tweewielige trekkers en frezen zijn met behulp van enige voorzieningen geschikt te maken
voor wegvervoer.
SUMMARY
THE CONSTRUCTION OF HORTICULTURAL TRACTORS
Crawlers, four-wheeled and two-wheeled tractors have all their particular advantages and dis
advantages. A solution is given to overcome the drawback of crawlers that they are unsuitable to
be driven on roads.
The frequent low performance figures of four-wheeled tractors can be improved upon by he
usual means as e.g. increasing their weight and the amount of grip of the wheels: on the land.
In addition attention is paid to other possibilities such as a translocation of the centre of gravity,
application of triangular hitches for trailer implements, mounting of implements under the trac
tor, a differential lock and four wheel drive.
The adjustment of the track of the wheels, the independent acting power take-off and the lifting
device demand our full attention.
Two-wheeled tractors and rotary tillers can be adapted for driving on roads by some special
arrangements.

Afb. 5. Schema tweewielige trekker, gebruikt
als zwenkbare motoras
/ / /' s / S S S / ///?,

P. E. D I NKLA

HET ONDERHOUD VAN TUINBOUWTREKKERS
The maintenance of horticultural tractors
De tuinbouwwerktuigen vormen in de machinebouw slechts een bescheiden, maar niettemin
interessante en tevens lastige groep. Interessant om de vele technische problemen, die zij
schept, lastig o.a. door de vele voorzorgsmaatregelen, die de constructies vragen in verband
met de veelal grote kans op slijtage.
De slijtage, hetzij door chemische of mechanische oorzaken, kan juist bij de tuinbouw
werktuigen zo groot zijn wegens de omstandigheden, waaronder deze werktuigen worden
gebruikt. Ten opzichte van andere werktuigen verkeren onze tuinbouwwerktuigen in een niet
benijdenswaardige uitzonderingspositie. Stof, zand, weer en wind hebben, evenals vele che
mische stoffen, vrij spel om hun vernielend werk te doen, tenzij een doelmatig onderhoud de
slijtage en chemische aantasting tegengaat.
Het is vrijwel onmogelijk een volledige handleiding te geven, waarin vermeld staat wat men
niet en wat men wel moet doen. Het onderwerp blijkt zoveelfacetten te hebben, dat hier slechts
enige algemeenheden kunnen worden behandeld.
Enige punten, die steeds onze aandacht vragen, zijn de smering, de koeling, de luchtfilters,
het brandstofsysteem en de luchtbanden. De smering en de koeling zijn wel de belangrijkste.
Wanneer deze ontbreken of onvoldoende functionneren, kan de motor in weinig minuten
ernstig worden beschadigd. Alvorens een motor te starten, verzekert men zich er daarom van,
of er smeerolie en koelwater in de motor aanwezig zijn, terwijl de watertemperatuur en de
smeeroliedruk tijdens het gebruik regelmatig moeten worden gecontroleerd. Op de smering
wordt nu niet verder ingegaan, daar dit onderwerp nog belicht wordt door een specialist op
dit gebied (zie blz. 106).
De koeling betekent een grote verliespost, die echter in verband met de maximaal toelaatbare
temperaturen in de motor, onvermijdelijk is.
(De energiebalans, afgebeeld in afb. 6, geeft
een beeld van de hoeveelheid warmte die
wordt afgevoerd door de koeling.) Een te in
tensieve koeling heeft ook zijn bezwaren, zo
dat oplettendheid geboden is. Een te lage
temperatuur heeft nadelige gevolgen voor de
motor. Bij petroleummotoren wordt dan de
brandstof onvoldoende verbrand en treedt
carterdilutie op. Door carterdilutie wordt de
smeerolie verdund en worden de lagers en
zuigers dientengevolge onvoldoende gesmeerd.
Bij dieselmotoren kan uit de zwavel in de
brandstof zwavelzuur vrijkomen dat beneden
een bepaalde temperatuur op de cilinderwand
condenseert en een zeer sterke aantasting van
de metaaldelen veroorzaakt.
Bij de verbranding in de cilinder komt
verder waterdamp vrij, die ineen koude motor
condenseert en langs de zuiger naar het carter
lekt. Het water vermengt zich daar met de
smeerolie en dit geeft aanleiding tot „sludge"vorming.

Afb. 6. Energiebalans van de brandstof in een
motor

60 UUR PROEF MET BENZINEMOTOR
BEDRIJFSTEMPERATUUR:

Afb. 7. Invloed van motortemperatuur
op slijtage

NORMAAL

De invloed van een te lage motortemperatuur op de slijtage wordt duide
lijk uit afb. 7. Het brandstofverbruik
per pk is hoger en het vermogen is
lager.
4,5°C
38°C
60°C
7I°C
82°C
Bij de luchtgekoelde motor dienen
het gaasscherm voor het vliegwiel, de
CILINDER SLIJTAGE:
ventilator in het vliegwiel alsmede de
koelribben op de cilinder steeds schoon
te zijn, opdat de koellucht in voldoende
hoeveelheid wordt aangevoerd en de
cilinder kan bereiken.
De vloeistofgekoelde motoren wor
0,2mm.
0.05mm. 0,025mm. 0,OI3mm. 0,0075mm.
den in de zomer als regel met water en
in de winter met een anti-vriesoplossing
BRANDSTOFVERBRUIK PER UUR:
gekoeld. Het koelwater mag geen zouten
bevatten die aanleiding kunnen geven
"ITT"
w"np!
•
tot ketelsteenvorming omdat de warm
teoverdracht hierdoor in sterke mate
gehinderd wordt. Een laagje ketelsteen
•
van bv. 1 mm kan de warmteoverdracht
I4.5L
13,3 L
12,2 L
IIL
IO,6L
met 50% verlagen. Dus geen hard
water gebruiken, maar normaal regen
VERMOGEN:
water.
Vóór de vulling met anti-vries ver
dient het aanbeveling eventueel vuil uit
het koelsysteem te verwijderen.
Het onderhoud aan de radiateur be
perkt zich tot het laten repareren van
lekken en het schoonmaken van het
26 PK
27,2 PK
28,5PK
29 PK
29.5 PK
koelwerk. De koelribben kan men uit
wendig op vrij eenvoudige wijzeschoon
BRANDSTOFVERBRUIK PER PK H:
maken door er van de achterkant een
400
350
308
273
260 GRAM.
straal water door te spuiten. Verder
moet er voor gezorgd worden dat er
een rolhoes aanwezig is en dat deze van
af de bestuurderszitplaats op gemakkelijke wijze kan worden bediend.

«•••

1. m. .1.

i

De thermostaat (afb. 8)
Dit instrument helpt ons bij het „op temperatuur draaien". Bij onbelaste motor, wanneer
weinig warmte wordt geproduceerd, heeft de motor slechts een geringe koeling nodig en is de
thermostaatklep nagenoeg gesloten omdat de temperatuur van het water laag is. Bij belaste
motor (hogere temperatuur) staat de klep geheel open en heeft meer koelwater de gelegenheid
in de radiateur af te koelen.
Wanneer de temperatuur van een onbelaste motor te laag blijft of van een belaste motor te
hoog oploopt, kan dit het gevolg zijn van een mankement aan de thermostaat.
Ook afwijkingen aan de ventilatorriemen en aan de eventuele circulatiepomp kunnen de
koeling in gevaar brengen. De riem mag niet slippen en dient dus behoorlijk gespannen te zijn,
terwijl een vette of versleten riem door een nieuwe moet worden vervangen.
De koelwaterpomp moet op de voorgeschreven wijze worden gesmeerd met waterpompvet.
Lekkage langs de pompas betekent waterverlies of wanneer het koelsysteem gevuld is met
anti-vries, geldverspilling. De anti-vriesoplossing dient in overeenstemming te zijn met de
voorschriften van de fabrikant, omdat onoordeelkundig gebruik gevaren voor de motor kan
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Afb. 8. Principe van een thermostaat

opleveren. Spiritus heeft als nadeel dat het snel
verdampt, andere middelen kramen de rubber
leidingen en aluminium cilinderkoppen aantasten.
Ten slotte: giet nooit koud water in een hete
motor of heet water in een koude motor. Snelle
temperatuursveranderingen veroorzaken materi
aalspanningen en deze kunnen breuk tot gevolg
hebben.

Het brandstofsysteem
Dit omvat brandstof, tank, leidingen, filter, car
burateur, vergasser, brandstofpomp, verstuivers.
Hoewel een fout aan één van deze onderdelen
geen directe schadelijke gevolgen voor de trekker
behoeft te hebben, kunnen de indirecte nadelen
zeer groot zijn. Verstopte sproeiers in de carbura
teur of verstopte verstuivers kunnen op een hoogst
ongelegen moment kostbare uren verloren doen
gaan.
Als eerste aanbeveling voor een goed onder
houd van het brandstofsysteem geldt: Zorg voor
een goede opslagplaats van de brandstof en reinig
de brandstof van vuil en water door middel van
een filter, opdat er bij het vullen geen vuil in de
tank en leidingen kan geraken. Ook aan het ver
wijderen van water, dat met de brandstof of door
regen in de tank is geraakt, moet af en toe aandacht
worden besteed. Behalve het geregeld schoon
houden van de filters en het afstellen van de
sproeiers geeft de benzinemotor weinig moei
lijkheden.
De petroleummotor vraagt wat het brandstof
systeem betreft veel aandacht. Bij lage motortemperatuur moet, met het oog op het vermijden van
carterdilutie, op benzine worden overgeschakeld,
terwijl bij te hoge temperatuur koolafzetting in de vergasser kan optreden. De regelklep,
waarmee de uitlaatgassen meer of minder langs de vergasser worden geleid, moet door de
bestuurder worden ingesteld.
Een uitermate belangrijk punt vormt de afstelling van de carburateur. Een optimale ver
houding van lucht/brandstof geeft een groot vermogen voor een relatief lage prijs. De vloei
bare brandstoffen bestaan voor ± 85% uit koolstof en voor 15% uit waterstof. Deze twee
elementen gaan bij volledige verbranding in C02 en H,0 over; hiertoe is voor elke kg brand
stof ± 14 à 15 kg lucht nodig, of in liters uitgedrukt voor elke liter brandstof ± 9000 liter
lucht. De verliezen, veroorzaakt door een foutieve afstelling zijn grafisch uitgezet in afb. 9.
De armste en de rijkste mengverhoudingen, die nog in de gemiddelde trekker kunnen ont
steken, bedragen resp. 20 : 1 en 8 : 1, zodat vele afstellingen mogelijk zijn.
Amerikaanse onderzoekingen hebben aangetoond, dat de carburateurs gemiddeld op een
10% te rijke mengverhouding zijn afgesteld, hetgeen bij 20 pk vierwielige trekkers globaal
een onnodig verlies aan geld van ±100 gulden per jaar veroorzaakt.
Een te arm mengsel geeft niet alleen een te laag vermogen, maar ook een te hete motor en
kans op detonatie. De gulden middenweg, d.i. de juiste afstelling, bespaart niet alleen direct
geld in de vorm van lager brandstofverbruik, maar verlengt ook de levensduur van de
motor.
Ontwikkelingsdagen
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/4/6. 9. Lucht-brandstofverhouding bij
Otto motoren
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De luchtfilters
Op de luchtaanzuigleiding naar de
cilinders behoort bij elke motor een
goed werkend luchtfilter aanwezig te
zijn(afb. 10). Fijn stof en zand vormt
vermengd met olie en brandstof een
ideale slijppasta. In de practijk is het
meermalen voorgekomen dat een
nieuwe motor in een stofrijke om
geving reeds na enige weken van
een nieuwe zuiger en cilinder moest
worden voorzien omdat het lucht
filter was verwaarloosd.
Het onderhoud bestaat bij een
oliebadluchtfilter uit het reinigen
van het filterelement en het op peil
houden en verversen van de olie in
de oliebak. De frequentie van het
reinigen is sterk afhankelijk van de
omstandigheden, waaronder wordt
gewerkt. Soms kan het beslist elke
dag nodig zijn, terwijl onder gun
stige omstandigheden een tussen
poos van enige weken geen bezwaar
behoeft te zijn.
Een tweede luchtfilter, dat bijna
even belangrijk is als het eerstge
noemde en dat vaak nog wordt ver
waarloosd, is het ventilatiefilter op
het carter. Speciaal bij de 1-cilinder
4-tact motoren passeren er grote
hoeveelheden lucht en is de kans op
verontreiniging van het carter zeer
groot. Dit filter, waarop door de
fabrikant vaak nog te weinig de aan
dacht wordt gevestigd en dat veelal
te eenvoudig is uitgevoerd, moet
minstens even vaak worden schoon
gemaakt als het aanzuigfilter.

De banden
De langste levensduur van de banden
wordt gewaarborgd door de juiste
spanning. Zowel te hoge als te lage
druk kunnen de levensduur aan
merkelijk verkorten. Bij te lage druk
kan de velg in de band draaien,
waardoor de binnenband wordt be
schadigd, terwijl tevens canvasbreuken door te sterke buiging
kunnen optreden. Op te hoge span
ning gebrachte banden gaan spoedig

Afb. 10. Principe van een luchtfilter

slippen met als gevolg sterke slijtage van de banden en hoog brandstofverbruik van
de motor.
Volgens Amerikaanse gegevens verliest een band die voortdurend op 2/3 van de voorge
schreven spanning loopt ongeveer 1/4 tot 1/3 van zijn normaal bereikbare bedrijfsuren. Is de
luchtdruk steeds de helft, dan is de levensduur nog slechts 1/5 gedeelte.
De chemische aantasting van de banden door spuitvloeistoffen, gier, vet en olie kunnen in
de tuinbouw vrij sterk zijn en de verstandige gebruiker zal de banden na gebruik dan ook zo
veel mogelijk reinigen. Verder is rubber slecht bestand tegen grote hitte en felle zonneschijn.
Men plaatst de trekker bij voorkeur in een koele donkere ruimte. Bij langdurige onderbre
kingen van de gebruiksperioden wordt hij op blokken gezet, zodat de banden onbelast zijn.
Bij watergevulde banden moet bij vorst het water door een waterige oplossing van calciumchloride worden vervangen, ten einde bevriezen te voorkomen.
Uit het bovenstaande blijkt dat er veel moet worden gedaan en veel moet worden nagelaten.
Al kan een slecht onderhouden trekker ook lange tijd meegaan, een goed onderhouden
trekker is niet alleen een lust voor de bestuurder doch tevens een altijd betrouwbare, jaren
lang dankbare medewerker.
SAMENVATTING
Tuinbouwtrekkers werken vaak onder omstandigheden, die slijtage bevorderen. Daarom is
onderhoud hier van groot belang. Bij het onderhoud vragen de smering, de koeling, de luchtfilters, het brandstofsysteem en de luchtbanden de aandacht.
Bij koeling kan zowel te grote als te geringe warmteafvoer ongewenste gevolgen hebben,
zoals carterdilutie bij petroleummotoren, „sludge-"-vorming en corrosie bij diesels door te
lage werktemperaturen. Daarnaast hoger brandstofverbruik en een lager vermogen. Om het
koelsysteem steeds te doen functionneren, is een regelmatig onderhoud nodig. Het koelwater
mag geen afzettingen veroorzaken terwijl het koelsysteem niet gestoord mag worden door
vorst.
Luchtfilters verhinderen het toetreden van stof en zand in de verbrandingsruimte en het
carter. Nauwkeurig onderhoud is hier noodzakelijk om overmatige slijtage te voorkomen.
Een verkeerde afstelling van carburateurs of verstuivers is een veelvuldig voorkomende
fout, die de levensduur van de motor sterk vermindert.
Banden moeten de juiste spanning hebben, terwijl ze tevens gevrijwaard moeten blijven
tegen aantasting door chemische stoffen, felle zon en indien ze met water gevuld zijn, tegen
bevriezing.
SUMMARY
THE MAINTENANCE OF THE HORTICULTURAL TRACTORS
Horticultural tractors are frequently working under conditions, causing quick wear. For that
reason a proper maintenance is of outstanding importance. In maintaining a tractor, lubrication,
cooling, control of the air filters, the fuel system and the pneumatic tyres demand continuous
attention.
Both over-cooling and under-cooling may have undesirable consequences, such as carterdilution with paraffin engines, formation of sludge and corrosion in diesel engines when the work
ing temperature is too low, resulting in a higher consumption of fuel and development of less
power. To make sure that the cooling system is always in a good condition, constant maintenance
is essential. The cooling water must not cause any deposits and care must be taken that the cooling
system is not disturbed by frost.
Air filters impede dust and sand to enter the combustion chamber and the carter. Careful
maintenance is essential here to avert excessive wear.
A faulty adjustment of the carburettors or the atomizers is a fault frequently encountered. It
has an adverse effect on the life of the motor.
Tyres must always be kept at the right pressure and they should be safe guarded against the
action of chemicals, the sun and if filled with water, against frost.
Ontwikkelingsdagen
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HET GEBRUIK, DE SERVICE EN DE NAZORG
VAN TUINBOUWTREKKERS
The use, the service and the after-care of horticultural tractors
Het succes van de mechanisatie in Nederland zal voor een groot deel afhangen van de
zorg welke zowel door de importeur als door de gebruiker aan tuinbouwtrekkers wordt be
steed. De invloed van de importeur op de goede kwaliteit van de geleverde machines
wordt dikwijls overschat. Het is niet zo dat alles in orde is als hij zorgt voor goede
machines, een ruime voorraad onderdelen en duidelijke gebruiksvoorschriften. Gecon
stateerd moet worden dat een deel van de Nederlandse land- en tuinbouwmachines niet
op de juiste wijze wordt gebruikt en onderhouden. Met name bij de tweewielige trekkers,
frezen en motormaaimachines bestaat een ontstellend tekort aan onderhoud, terwijl ze
in vele gevallen zodanig worden gebruikt, dat de gevolgen alleen maar fataal kunnen zijn.
Nog te dikwijls worden de machines met voorbijgaan van de bona fide en deskundige tussen
handel betrokken van tussenpersonen, die niet bij machte zijn een goede service en goede
adviezen te geven. Gevolg van een en ander is dat de mechanisatie bij lange na niet
het bereikbare rendement opbrengt en dat ze in bepaalde gevallen zelfs onrendabel blijkt
te zijn.
In de meeste gevallen zijn de boekjes met de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften reeds
na korte tijd zoekgeraakt. Bijna algemeen is men van mening dat de mondelinge instructie bij
de inbedrijfstelling meer dan voldoende is. Slechts zelden worden de voorschriften grondig be
studeerd en ook in de practijk gebruikt. Wanneer dan bovendien de machines bij ondeskun
dige tussenpersonen zijn gekocht, zodat ook de inbedrijfstelling en de instructie alles te wensen
overlaten, kunnen grote fouten niet uitblijven. Nog te weinig zijn de kopers er van doordron
gen dat zij voor de bestede aankoopsom geen constante mechanische waarde in hun bezit
krijgen, doch slechts een mechanische tegenprestatie, die behalve van de kwaliteit van de
machine geheel afhangt van het juiste gebruik en het juiste onderhoud.
Om enkele voorbeelden van „wanbeheer" te noemen: zeker 40% van de machinegebrui
kers kijkt nooit om naar het luchtfilter op de carburateur; olie in de benzine van een twee-tact
motor wordt vergeten; er wordt motorolie in het drijfwerk gebruikt en drijfwerkolie in de
benzine voor twee-tact motoren; bij vier-tact motoren wordt mengsmering toegepast; het
onderhoud van het carter wordt totaal verwaarloosd, en zo voort. Als echter onder deze ab
normale omstandigheden ook maar het kleinste onderdeel van de motor het begeeft, krijgt de
leverancier de schuld.
Als andere regelmatig voorkomende tekortkomingen en fouten zijn nog te noemen:
het niet smeren van uitwendige draaipunten en kabels met als gevolg moeilijke hanteer
baarheid en het breken van kabels;
het 's nachts buiten laten staan van de machines, hetgeen vochtig worden van de electrische
installatie tot gevolg kan hebben;
het doorwerken met een machine als deze in een sloot geraakt is;
het niet regelmatig controleren van oliestanden in carters, om van verversen maar niet te
spreken;
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het gebruik van „goedkope" motor- en drijfwerkolie;
het niet tijdig laten verrichten van kleine bijstellingen en reparaties.
Pas achteraf wordt bemerkt dat al deze nalatigheden vergrijpen zijn tegen de eigen portemonnaie.
Door de slechte resultaten die op deze wijze worden verkregen, worden anderen van de
mechanisatie afgeschrikt. Wij menen dat het verbeteren van de ongewenste toestanden op dit
gebied dringend geboden is. De Voorlichting heeft hier een dankbare taak omdat zij er minder
dan de handelaar of de importeur van verdacht kan worden te praten ten eigen bate wanneer
zij er steeds op blijft wijzen, dat een juist gebruik en een regelmatig goed onderhoud van groot
belang zijn. Daarnaast dienen de aspirant-kopers er steeds weer op gewezen te worden dat een
machine gekocht moet worden bij een handelaar die in staat en bereid is de inbedrijfstelling
en de service vakkundig te verzorgen.
De samenwerking tussen Voorlichtingsdienst en handel kan er toe bijdragen dat de mecha
nisatie in veel meer gevallen dan tot nu toe rendabel wordt en dat juist in het belang van de
kwekers zelf een verdere verlaging van de kostprijs van onze tuinbouwproducten verkregen
wordt.

SAMENVATTING
De levensduur en bedrijfszekerheid van tuinbouwmachines zijn enerzijds afhankelijk van de
kwaliteit der machines en van de service, die door importeur en tussenhandel geboden wordt,
maar niet minder van een juist gebruik en een regelmatig onderhoud. Hiervan is in vele ge
vallen nauwelijks sprake. Zowel de slechte bediening als het absoluut onvoldoende onderhoud
worden aan de hand van een aantal practijkgevallen besproken. De taak van de handel is
goede machines te leveren en daarbij de nodige instructie en service te verstrekken. De Voor
lichting heeft de opgave de gebruikers te doordringen van de noodzakelijkheid hun machines
te kopen bij een vertrouwd adres. Bovendien dient er steeds weer op gewezen te worden dat
mechanisatie alleen economisch verantwoord is, indien de machines op de juiste wijze ge
bruikt en volgens de voorschriften onderhouden worden.

SUMMARY
THE USE, THE SERVICE AND THE AFTER-CARE OF
HORTICULTURAL TRACTORS
The life and reliability of horticultural machines depend on the one hand on their quality and the
service afforded by importers and retailers, but on the other hand and perhaps to a larger extent
on a proper use and regular up-keep.
In very many cases nothing of the sort is done. Both poor attention and inadequate mainten
ance are discussed in accordance with experience gained on practice. The task of the trade is to
supply good quality machines with the essential instructions and service. The advisory service has
to bring home to the users the necessity of purchasing their machinery from reputable firms.
Furthermore it should be emphasized over and over again that mechanization is only justified from
an economic point of view if the machines are going to be operated in a proper way and main
tained according to the instructions supplied by the manufacturers.
Ontwikkelingsdagen

[2]

105

L. SPIJKMAN

DE CORRECTE SMERING VAN BENZENE- EN
DIESELMOTOREN IN GEBRUIK BIJ DE TUINBOUW
The proper way of lubrication ofpetrol and diesel motors used by horticulturists

De smering vormt een belangrijk onderdeel van het onderhoud van motoren. De aankoop
van olie en andere smeermiddelen is een kwestie van vertrouwen. Van de kwaliteit van de ge
bruikte olie hangen mede de levensduur en de bedrijfszekerheid van de motor, de kosten van
het brandstofverbruik en de hoogte van de reparatiekosten af. In alle gevallen dient men zich
af te vragen welke soort olie een bepaalde motor vereist.
De drie belangrijkste taken, die de smeerolie vervult, zijn smeren, dichten en koelen.
Onder smeren wordt verstaan het omzetten van vaste wrijving in vloeistofwrijving. In feite
dus het voorkomen van metallisch contact tussen de op het oog gladde, maar in werkelijkheid
oneffen delen der metaaloppervlakken. Beweging van de oppervlakken langs elkaar zonder
smering kan in een korte tijd zoveel warmte veroorzaken, dat metaalvervormingen gaan op
treden. De vloeistoffilm moet daarom niet alleen worden aangebracht, doch ook in stand ge
houden, zelfs onder abnormale omstandigheden van hoge temperaturen en hoge druk. De
verminderde wrijving voorkomt niet alleen slijtage, doch vermindert ook de benodigde hoe
veelheid bewegingsenergie, hetgeen een geringer brandstofverbruik tot gevolg heeft.
De tweede taak van de olie is het afdichten van de ruimte, die noodzakelijk tussen cilinderwand en zuigerveren moet bestaan. Zou deze speling niet worden afgedicht, dan zouden bij
de compressie en explosie drukverliezen optreden. Een andere weg, waarlangs de gassen nog
kunnen ontsnappen is de ruimte tussen de zuigerveer en de zuigerveergroef. In deze veer
sponning moet daarom ook een „oliedam" worden gevormd en behouden blijven. De olie in
deze veersponningen mag onder invloed van de plaatselijk zeer hoge temperatuur niet gaan
ontleden, omdat anders de veren in de sponnnigen zouden kunnen vastkoeken.
De koeling geschiedt niet alleen met behulp van water of lucht, maar ook de olie heeft een
belangrijke koelende taak. Een aantal delen van de motor kan namelijk moeilijk in het luchtof waterkoelsysteem worden opgenomen. De zuigers bv. die op bepaalde momenten zeer
sterk verwarmd worden door de explosie, krijgen regelmatig olie toegevoerd. Deze olie neemt
snel een deel van de warmte over en druipt daarna terug in het carter. In verband met de zeer
hoge temperaturen, waaraan de olie op de zuigerbodems wordt blootgesteld, is een grote
hittebestendigheid noodzakelijk. Dit om ontleding en koolafzetting te voorkomen. Koolaf
zettingen werken warmte-isolerend, met als gevolg hogere temperatuur van zuigers (en cilin
ders). Dit kan weer meer slijtage veroorzaken.
Keert de olie na vervulling van haar taak in het carter terug dan moet daar voldoende ge
legenheid zijn voor het afstaan van de verkregen warmte en het bezinken van de opgenomen
verontreinigingen. Daartoe is het noodzakelijk dat het carter een flinke inhoud heeft, zodat
de olie niet te snel behoeft te circuleren. Ook wordt het buitenoppervlak van het carter ver
groot door het aanbrengen van de zgn. „carterwangen". Ten slotte draagt ook de carterventilatie het hare bij tot afkoeling van de olie.
Een nog niet genoemde functie van de olie is het schoonhouden van de motor. Aan de mees
te smeeroliën is een chemische stof toegevoegd, die de taak heeft kooldeeltjes en andere ont-
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ledingsproducten van de brandstof en de smeerolie op te nemen en in zwevende toestand tc
houden. De motor blijft dan schoon, loopt soepeler en kan meer vermogen ontwikkelen,
doch de olie zelf wordt verontreinigd. Daarom moet de olie na een bepaald aantal kilometers
of bedrijfsuren worden afgetapt en ververst.
Een motor zet zijn vermogen om in kilometers of in paardenkrachten. De bezitter heeft de
taak deze tegen een zo gering mogelijke kostprijs te verkrijgen. Dit kan alleen als de motor de
gewenste verzorging en smering ontvangt. Op de vaste kosten kan de eigenaar slechts ten dele
invloed uitoefenen, terwijl ook de post lonen weinig bezuiniging toelaat. De overige kosten
zoals brandstofverbruik en reparaties worden sterk beïnvloed door de smering. Daarom
moet de smeerolie van goede kwaliteit zijn en op het juiste moment en de juiste plaats
worden toegediend.
- ^

SAMENVATTING

\

De smering is een belangrijk onderdeel van het onderhoud van de motor. Levensduur, be
drijfszekerheid, brandstofverbruik en reparatiekosten worden door de wjijze van smering
sterk beïnvloed.
De taken die de olie te vervullen heeft zijn smeren, afdichten, koelen en schoonhouden van
de motor. Deze vier functies worden achtereenvolgens behandeld. Gewézen wordt op de
noodzakelijkheid van het vormen en in stand houden van de gewenste oliefilm, ook onder
ongunstige omstandigheden van temperatuur en druk. Bij het koelen is de warmtebestendigheid eveneens van belang. Door de reinigende werking van de olie blijft wel de motor schoon,
doch wordt de olie zelf minder zuiver. Vandaar de noodzaak van tijdig verversen. Alleen met
goede smeerolie kan men de bedrijfskosten van een motor zo laag mogelijk houden.

SUMMARY
THE PROPER WAY OF LUBRICATION OF PETROL AND DIESEL
MOTORS USED IN HORTICULTURE
Lubrication is a very important part in the maintenance of the motor. Life, reliability, consumption
of fuel and cost of repairs are to a great extent dependent on proper lubrication.
The task set to the oil is lubrication, closing up of minute spaces, cooling and cleaning of the
motor. These four functions are consecutively discussed. Attention is drawn to the necessity of the
formation and maintenance of a thin oilfilm, functioning efficiently also under reverse conditions
of temperature and pressure. With cooling an equable temperatu is also a point to be duly con
sidered. The oil may keep the motor clean by its action, but after some time it deteriorates. For
that reason it must be changed in good time. Only a good quality lubrication oil will be able to
reduce the running costs of a motor to its minimum.
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hulpmiddelen in de tuinbouw in Engeland, (f 0.60).

10.

E. W. B. van den Muijzenberg, De fabricage en de toepassing
van technische hulpmiddelen in de tuinbouw in Zwitserland, (f 0.75).
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