INSTITUUT VOOR LANDBOUWTECHNIEK EN RATIONALISATIE

ONTWERP EN CONSTRUCTIE VAN EEN GRONDBAK, HET
CONDITIONEREN EN HET BEMONSTEREN VAN DE GROND
J. Maring en Ir. G.J. Poesse
met medewerking van
A. Cappon

constructie

W. Rossing

instrumentatie

Rapport 139

juli 1969

ONTWERP EN CONSTRUCTIE VAN EEN GRONDBAK, HET
CONDITIONEREN EN HET BEMONSTEREN VAN DE GROND
J. Maring en Ir. G.J. Poesss
met medewerking van
A. Cappon

constructie

W. Rossing

instrumentatie

Overneming alleen toegestaan na overleg met de schrijvers

-7 '?^

INHOUD
biz.
1. INLEIDING

1

2. PROGRAMMA VAN EISEN

2

2.1. Grondbak

2

2.1.1. Trogafmetingen

2

2.1.2. Drainage

2

2.1.3. Grondverwarming

2

2.1.4. Rails

2

2.2. Hulpapparatuur

3

2.2.1. Frees

3

2.2.2. Sproei-installatie

3

2.2.3. Rol en/of vibrator

3

2.2.4. Egalisatieschuif

3

2.2.5. Afdekmateriaal

3

2.2.6. Laadschop

3

2.2.7. Laadkraan

3

2.3. Meotappara-tuur

3

2.3.1, Sleep—meetwagen

4

2.3.2. Diverse meetinstrumenten

4

3. UITVOERING
3.1. Grondbak

4

3.1.1. Trog, bouwkundige uitvoering

4

3.1.2. Drainage

5

3.1.3. Grondverwarming

5

3.1.4. Rails

S

3.1.5. Heugel

«3

3.2. Hulpapparatuur

6

3.2.1. Frees

6

3.2.2. Spuitinstallatie

7

3.2.3. Rol en/of vibrator

7

3.2.4. Egalisatieschuif

7

3.2.5. Afdekmateriaal

G

3.2.6. Laadschop

£

3.2.7. Laadkraan

C

Stnr. 397-150-25/6/'69
Dr

biz.
3.3. Meetapparatuur

8

3.3.1. Sleep-meetwagen

C

3.3.1.1. Aandrijving

9

3.3.1.2. Constructieve vormgeving
3.3.2. Lfeetinstrumenten

15
16

3.3.2.1. Meetframe

16

3.3.2.2. Registratie meetgegevens

16

3.3.2.3. Uitwerking meetgegevens

18

4. HET VULLEN, HET CONDITIONEREN EN HET BEMONSTEREN
4.1. Het vullen van de bak

20
20

4.1.1. De grond

20

4.1.2. Het vullen

21

4.2. Mogelijkheden, alsmede enkele ervaringen
bij het conditioneren

22

4.2.1. Het doel

22

4.2.2. Het losmaken en egaliseren

22

4.2.3. Het toevoegen van vocht

23

4.2.4. Het verdichten

24

GERAADPLEEGDE LI TERAT'TUR

25

1. INLEIDING
In het voorjaar van 1960 werd door de afdeling Grondbewerkingswerktuigen van
het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie in samenwerking met de
afdeling Grondbewerking van de Landbouwhogeschool een nota uitgewerkt om ta
komen tot modelonderzoek betreffende de grondbewerkingswerktuigen in Wape
ningen. Hierbij gingen de gedachten uit naar een grondbak onder dak, van
dusdanige afmetingen, dat hierin zowel met modellen van ware grootte, als
met schaalmodellen van grondbewerkingswerktuigen kon worden gewerkt. Dit
werken onder geconditioneerde omstandigheden werd naast het veldonderzoek
noodzakelijk geoordeeld, omdat in het veld de omstandigheden nauwelijks kun
nen worden beïnvloed, de heterogeniteit, vooral van zware gronden, vaak zeer
groot is, terwijl de periode van onderzoek veelal zeer kort en sterk klimaat
gebonden is.
Na goedkeuring van deze eerste plannen werd ter verdere concretisering een
tweetal studiereizen gemaakt naar grondbakken in Duitsland (Forschungsanstalt
ftlr die Landwirtschaft te Braunschweig-Völkenrode, alsmede das Institut für
Landmaschinen van de Technische Hochschule te Minchen), terwijl daarnaast
contacten werden onderhouden met de afdeling Werktuigkunde, groep Landbouw
werktuigen van de Technische Hogeschool te Eindhoven. Tevens werd een bege
leidingscommissie gevormd, die de diverse voorstellen aan een kritische be
schouwing onderwierp. In deze commissie hadden zitting: Ir. H.H. Postuma
(overleden mei 1967), Ir. F. Coolman, Ir. A. Duinker, Ir. G.J. Poesse, de
heer C.C. Jongebreur (overleden januari 1963), de heer J. Maring, de heer
A. Cappon (allen van het I.L.R.), Professor Ir. G.J. Quast en Ir. H. Kuipers
(beiden van de Landbouwhogeschool).
Het bouwkundig ontwerp, alsmede het opzicht op de bouw van de trog is uitge
voerd door de Bouwkundige Afdeling van het Instituut voor Landbouwbedrijfs
gebouwen. Het technisch ontwerp, alsmede de uitvoering daarvan, werd volle
dig in eigen beheer door de Technische Afdeling gerealiseerd.
Een woord van dank aan allen, die op de een of andere wijze bij de opzet of
de uitvoering betrokken zijn geweest, is hier zeker op zijn plaats.

PROGRAMMA VAN EISEN
2.1. Grondbak
2.1.1. Trogafmetingen
De in of op de vloer geplaatste bak met grond moet de volgende af
metingen hebben: lengte 30 m, breedte 3 m en diepte 1 m.
Een lengte van 30 meter is vereist om proeven bij hoge snelheden
tot 12 km/u te kunnen uitvoeren. Uitgaande van een max. versnel.
2
ling resp. vertraging van 1,25 m/sec
blijft er bij een rijsnel
heid van 12 kra/u een effectieve meetlengte over van 20,5 m, die
in ruim 6 seo

wordt afgelegd.

Bij een bruto-breedte van 3 m blijft in verband met niet te ver
mijden randeffecten een netto-werkbreedte van ca. 2 m over. Voor
proeven met werktuigen op ware grootte is dit meettraject noodza
kelijk.
Een diepte van 1 m vergroot de mogelijkheden. Hierbij kan worden
gedacht aan proeven met schaalmodellen van diepploegen en andere
cultuurtechnische werktuigen.
2.1.2. Drainage
In de vloer van de trog moet een drainagesysteem worden aangebracht
om de afvoer van overtollig water mogelijk te maken. Het leiding
systeem moet kunnen worden gebruikt voor infiltratie om het vocht
gehalte van de grond goed in de hand te hebben.
2.1.3. Grondverwarming
Voor het regelen van het vochtgehalte van de grond lijkt een ver
warmingsinstallatie gewenst. Gedacht wordt aan een elektrische
grondverwarming.
2.1.4. Rails
Op de zijwanden van de trog moeten ten behoeve van de sleep-meetwagen rails worden aangebracht.

2.2. Hulpapparatuur
Een aantal hulpapparaten is nodig om de grondmassa te kunnen bewerken
voor het reconditioneren.
2.2.1. Frees
Om de grond voldoende los en fijn te kunnen maken is wellicht een
frees noodzakelijk, die tijdens de voortbeweging in een verticaal
vlak op en neer beweegt.
2.2.2. Sgroei-installatie
De door de frees homogeen gemaakte grond moet voldoende nat worden
gemaakt, voordat deze kan worden verdicht.
2.2.3. Rol_en/of_vibrator
Hiermede wordt de grond op de gewenste dichtheid gebracht.
2.2.4. Egalisâtieschuif
Het grondoppervlak zal zo nu en dan vlak gemaakt moeten worden.
2.2.5. Afdekmateriaal
Om de grond in de juiste conditie te houden zal een afdekking
met bijvoorbeeld een plasticfolie noodzakelijk zijn.
2.2.6. Laadschop
Voor het vullen van de trog zal het gebruik van een laadschop ge
wenst zijn. Later, wanneer de grond niet meer voor proefnemingen
geschikt is of wanneer de bovenste grondlaag moet worden verwij
derd, zal deze laadschop goede diensten kunnen bewijzen.
2.2.7. Laadkraan
Om de diverse apparaten en werktuigen in de grondbak te kunnen
plaatsen, is een verrijdbare laadkraan noodzakelijk.
2.3. Meetapparatuur
De aan te schaffen meetapparatuur is vooreerst gebaseerd op het meten
van de horizontale component van de trekkracht van niet roterende
grondbewerkingswerktuigen.
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2.3.1. Sleep-meetwagen
Over de rails op de zijwanden van de trog komt een sleep-meetwagen
te lopen. Deze wagen moet zo geconstrueerd zijn, dat de verschil
lende hulpapparaten er op eenvoudige wijze aan kunnen worden ge
koppeld. Ook moet er plaats zijn voor een motor, die de frees
aandrijft. Aan deze wagen wordt een meetframe bevestigd, waaraan
de te onderzoeken grondbewerkingswerktuigen worden gekoppeld. Om
de sleep-meetwagen met verschillende snelheden te kunnen voortbe
wegen, is een aandrijving met een traploze toerenregeling noodza
kelijk. Een ploeglichaam op ware grootte moet met snelheden van
0,5 tot 12 km/u gelijkmatig kunnen worden voortgetrokken.
2.3.2. Diverse meetinstrumenten
Een zelfregistrerende trekkrachtmeter moet worden aangeschaft:
maximum trekkracht 1000 kgf. Verder zullen onder meer een re
gistrerende reliëfmeter en een grondzeefapparaat moeten worden
vervaardigd.

3. UITVOERING
Hoewel het programma van eisen in grote lijnen is gehandhaafd, bleek het
gewenst tijdens de vrij lange aanlooptijd naar de constructieve verwezen
lijking van het geheel enkele wijzigingen in de opzet aan te brengen. In
de hieronder volgende beschrijving van de installatie zullen deze verande
ringen worden aangegeven.
3.1. Grondbak
3.1.1. prog, bouwkundige_uitvoering
De trog is niet verdiept opgesteld, doch geplaatst op een ongeveer
op gelijk niveau met de halvloer liggende gewapende betonplaat. De
zijwanden van de 30 m lange, 3 m brede en 1 m diepe bak zijn op
gebouwd uit perronkeerwandelementen. Deze elementen zijn geleverd
zonder de normaal aanwezige kop en voorzien van een tweetal gaten
voor de railbevestiging.
De constructieve vormgeving van de trog geeft bijlage 1.
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De keus is op bovengenoemd bouwkundig ontwerp gevallen om de een
voud en de relatief lage kostprijs* Het is te betwijfelen of deze
voordelen tegen de volgende bezwaren opwegen:
1. De montage en het richten van de rails op de zijwanden van de
trog hebben naderhand vele problemen opgeleverd en zijn uiter
mate tijdrovend geweest. Bij een gewapende betonconstructie
met een bekisting kunnen de tapeinden voor de railbevestiging
meteen worden ingegoten. Daarbij kunnen bij een dergelijke
uitvoering hogere eisen aan de uitlijning van de zijwanden
worden gesteld.
2. De afdichtingen tussen de perronstukken onderling en tussen de
elementen en het vulbeton bleken naderhand onvoldoende te zijn.
Dit, ondanks het feit dat de trog vóór het vullen met grond
aan de binnenzijde is behandeld met een asfalt-rubbermengsel.
Met een mengsel van beton en een waterdichtmakend preparaat
is aan de buitenkant van de trog een bepleistering aangebracht
op een deel van de vloer en ter halve hoogte van de keerwanden.
De trog is daardoor redelijk waterdicht geworden. Of deze nood
voorziening op de lange duur afdoende zal zijn moet nog blij
ken. Over de sterkte van de trogconstructie kan nog geen goed
oordeel worden gegeven. In de aanloopperiode zijn, wat dit be
treft, geen bezwaren naar voren gekomen.
3.1.2. Drainage
De drainbuizen zijn in afwijking met de tekening niet voorzien van
een kraag. Het drainagesysteem kan worden gebruikt zowel voor in
filtratie als voor afvoer van water. De waterstand in de trog wordt
door peilglazen aangegeven.
3.1.3. Grondverwarming
Om praktische redenen is afgezien van grondverwarming. De uitkom
sten van een onderzoek, door een student van de Landbouwhogeschool
naar deze materie ingesteld, zijn van dien aard, dat de aanleg
van een grondverwarmingsinstallatie niet verantwoord is geacht.
Voor de geïnteresseerde zij verwezen naar de scriptie:"De moge
lijkheden van het instellen van een lager en gelijkmatig verdeeld
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vochtgehalte van een grondlaag van maximaal 25 cm dikte door een
verwarming onder deze laag", door A.A.M. Sweep (afd. Landbouw
werktuigen L»H»S. te Wageningen).
3.1.4. Rails
De bovenkanten van de keerwandelementen bleken niet allemaal in
één lijn te liggen. Hoogteverschillen van 12 mm zijn daarbij ge
meten. Om de rail en de daarnaast liggende heugel goed te kunnen
bevestigen, is met trekstangen oen stalen strip (200 x 13 mm) op
de trogwand aangebracht. De aanwezige ruimten tussen strip en
keerwand zijn met houten blokjes opgevuld. Na het monteren van
de rail op de strip is het gelukt de railloopvlakken waterpas en
parallel te stellen. De max. afwijkingen over 30 m bedragen 3 ram.
Als railtype is gekozen: Vignolarail A.S.C.E. 20 lbs/yard met af
metingen 66,38 x 66,68 x 34,13 mm en oen gewicht van 10,13 kg/ra.
3.1.5. Heugel
In verband met de aandrijving van de sleep-meetwagen moest een
heugel aan de trogwanden worden aangebracht. Deze kettingheugel
is aan de uiteinden aan de strip bevestigd. Teneinde de noodzake
lijke voorspanning in de ketting te kunnen aanbrengen, is één der
uiteinden van een spaninrichting voorzien. Voor een toelichting
op de keuze en de berekening zie onder 3.3.1.1.
3.2. Hulpapparatuur
3.2.1. Frees
Tot dusver is in de grondbak van een frees geen gebruik gemaakt.
De behoefte aan een dergelijk apparaat is nog niet gevoeld. Om de
grond los te maken wordt met succes een triltandcultivator toege
past. De technische gegevens van de cultivator zijn-.
Fabrikaat tanden: Marstig
Werkbreedte

: 1 meter

Aantal tanden

: 9 stuks

Verder is een element van een Rau-Kombi-verkruimelaar aanwezig
voor het bewerken van de bovenlaag na de verdichting met de
gladde rol of vorenpakker.
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3.2.2. Sguitinstallatie
Op de sleep-meetwagen kan een spuitboom worden aangebracht. 4 stuks
spuitdoppen type Srainnep

4 mm zijn geplaatst op onderlinge af

standen van 730 mm. De spuitboom wordt aangesloten op de water
leiding. Zoals reeds vermeld onder 3.1.2. kan infiltratie worden
toegepast door middel van het drainagesysteem onder in de trog.
Naast de zijwanden van de trog zijn peilglazen opgesteld mot een
directe aansluiting op een goot, die in langsrichting door het
midden van de trogvloer loopt (zie bijlage 1).
3.2.3. Rol en/of vibrator
Voor de verdichting van de grond is een drietal roltypen aanwezig:
1. Vorenpakker, zwaar type
Werkbreedte: 880 mm
Schijfdiameter: 500 mm
Aantal schijven: max. 11
Belasting: max. 200 kg.
2. Vorenpakker, licht type
Werkbreedte: 800 mm
Schijfdiameter: 380 mm
Aantal schijven: max. 11
Belasting: max. 200 kg.
3. Gladde rol
Werkbreedte: 850 mm
Diameter: 500 mm
Watervulling: 150 kg
Belasting: max. 200 kg.
Een vibrator is niet aangeschaft, daar de rollen tot dusver aan
de te stellen eisen kunnen voldoen.
3.2.4. Egalisatieschuif
Voor de verdeling van de grond bij het inbrengen en het na een
bewerking vlakschuiven van de grond is een egalisatieschuif aan
wezig. Het schuifblad is in alle richtingen in ruime mate ver
stelbaar. De technische gegevens van het schuifblad zijn:

Fabrikaat Wifo (Aneraa, Ferwerd)
Werkbreedte: 1000 mm
Bladhoogte: 470 mm.
De bovengenoemde hulpapparaten kunnen zonder meer aan de driepuntshefinrichting van de sleep-meetwagen worden opgehangen.
3.2.5. Afdekmateriaal
Een op een buis opgerolde 3,5 m brede en ruim 30 m lange plasticfoliebaan kan over de beide rails worden afgerold. Daardoor wordt
de trog zo nodig geheel afgedekt,
3.2.6. Laadschop
Bij het vullen van de trog met grond werd gebruik gemaakt van een
Massey-Ferguson 35 trekker met voorlader en laadschop.
3.2.7. Laadkraan
Een verrijdbare hefbok met een loopkat en een tandradtakel is ver
vaardigd. De maten zijn aangepast aan de afmetingen van de grondbak en de onderzoekingsruimte waarin de grondbak is geplaatst.
Afstand tussen de bokpoten: 3,50 m
Max. hefhoogte

: 4,-

m

Max. belasting

: 1000 kg

De tandradtakel is inmiddels vervangen door een elektrische takel:
de"Fries Liftboy", met een draagvermogen van 500 kg.
3. Meetapparatuur
3.3.1. Sleep-meetwagen
Bij het ontwerp van de sleep-meetwagen zijn de onder 2.3.1. ge
noemde eisen nader geconcretiseerd :
1. Rijsnelheden, traploos van 500 m/u tot 10 km/u;
2. Max. trekkracht bij 10 km/u: 1000 kgf;
3. Slipvrije, gelijkmatige snelheid, ongeacht de belasting;
4. Trillingvrije loop;
5. Korte aanloop- en remweg;
6. Eenvoudige aankoppeling van werktuigen en hulpapparatuur;
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7. Goede staanplaatsen voor het bedienend personeel (2 personen);
8. Eenvoudige ombouwmogelijkheid voor speciale doeleinden, zoals
bandenonderzoek.
3.3.1.1. Aandrijving
Voor de aandrijving van de sleep-meetwagen zijn de volgende
mogelijkheden overwogen:
a. Sleepkabel en vast opgestelde lier aan het einde van de
trog.
Voordelen: 1. lichte wagen, geringe massa krachten;
2. goedkope constructie.
Bezwaren : 1. één van de troguiteinden wordt geheel afge
sloten;
2. een trillende kabel zal de meetresultaten on
gunstig kunnen beïnvloeden. Daar de trilling
niet constant is doch de amplitude en de fre
quentie veranderen met de lengte van de kabel,
is het elimineren van deze trillingen uit de
meetresultaten niet goed mogelijk.
b. Dubbele sleepkabel langs de rails en een vast opgestelde
lier.
Voordelen: zie a, voordelen punt 1 en 2.
Nadelen

: 1. zie a, nadolön~>punt 1;
2. zie a, nadelen punt 2, doch nu in mindere mate,
omdat de kabels ondersteund kunnen worden;
3. een excentrisch aangrijpende kracht op de meetwagen zal een ongelijkmatige rek in de kabels
veroorzaken, waardoor schranken van de wagen
zal optreden.

In plaats van kabels kunnen uiteraard rollenkettingen worden
toegepast. Voordeel: minder rek!
c. Zelfrijdende sleep-meetwagen met opgebouwde aandrijving en
tandheugels langs de rails.
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Voordelen: 1. de wagen schrankt niet;
2. eventuele trillingen hebben een constante
amplitude en frequentie over het gehele
meettraject.
Nadelen

: zware wagen, grote raassa krachten (voor aange
dreven werktuigen zal een zware wagen reeds
noodzakelijk zijn, denk aan de spitploegen).

De keuze is gevallen op uitvoering c. In verband met de trog
constructie is een tandheugelconstructie moeilijk uitvoerbaar
geacht; de montage zou zonder speciale dure voorzieningen niet
te verwezenlijken zijn. Wat dit betreft brengt een kettingheugel
minder problemen met zich mede en is daarbij goedkoop in aan
schaf. De eventuele ongelijkmatige rek in de kettingen bij een
excentrische aanspanning van de sleep-meetwagen kan worden op
gevangen met een differentieel. Het polygoneffect is bij een
rondsel met 95 tanden dermate gering (fT max' <0,999), dat de
V mm.
grote massa van de wagen en de elasticiteit van de ketting in
staat zijn dit bezwaar geheel op te heffen. Het tandprofiel
van de normaal bij de handel verkrijgbare rondsels is niet ge
heel correct, doch in de aanloopperiode zijn wat dit betreft
geen bezwaren naar voren gekomen.
Het voor de sleep-meetwagen benodigde vermogen is als volgt be
paald :
Het gewicht van de wagen is geschat op 3000 kg, dit met inbegrip
van de instrumenten, het bedienend personeel en het werktuig.
De maximale versnelling/vertraging is met het oog op het bedie
nend personeel en de meetinstrumenten vastgelegd op 1,25 m per
sec.
Uitgaande van een maximum trekkracht van 1000 kgf bij 10 km/u
en een aandrijvingsrendement van 75%, is het gevraagde vermogen:
3000
„ _
10.000
«- <10°° + -9^ * I.*» * -365T . „ k
75 x 0,75

P

Hierbij is uitgegaan van de gedachte dat bij de aanloop meteen
de volle trekkracht moet worden geleverd, hetgeen in feite maar
een kort mostent het geval is. Rekening houdend met de uiterst
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korte draaitijden van de motor (bij 10 km/u ca. 15 sec. per
meting) is het vermogen van de energiebron bepaald op 60 pk.
Hiervoor is een elektromotor het meest geëigend. De voordelen
van een verbrandingsmotor, zoals het binnen ruime grenzen te
regelen toerental, wegen niet op tegen de nadelen: rookgassen,
trillingen en lawaai.
Voor het overbrengingsmechanisme is een keus gedaan uit twee
alternatieven:
1. Ward-Leonard aandrijving;
2. hydrostatische aandrijving.
Het Ward-Leonard systeem heeft in dit geval enkele doorslagge
vende bezwaren :
a. het volume en het gewicht zijn verhoudingsgewijs groot;
b. bij het uitvallen van de stroom is zonder speciale
voorzieningen het remvermogen nihil.
Daarom is voor de aandrijving van de sleep-meetwagen de keus
gevallen op een hydrostatische aandrijving met een verstelbare
oliepomp en een niet verstelbare klein-koppel-hydromotor. Om
een regelbereik van 1:20 te creëren bij rondselsnelhedcn tussen
3,5 en 70 omw./min , is de toepassing van een tussenbak met
enkele vertragingen noodzakelijk. Hierbij is gebleken dat de
versnellingsbak-achterbrug van een bepaald type trekker uitste
kend aan de te stellen eisen kan voldoen. De aandrijfkettingrondsels zijn via cardanassen direct met de wielasstompen van
de achterbrug bevestigd.
De kettingheugel is als volgt berekend:
Max. trekkracht: K = 1000 +

x 1,25 = 1385 kgf. Verder is

aangenomen dat bij excentrische aanspanning van de sleep-meet
wagen onder ongunstige omstandigheden 2/3 deel van de trekkracht
door één kettingheugel wordt opgenomen: 2/3 x 1385 = 920 kgf. De
breeksterkte van een enkelvoudige 1 inch rollenketting
( 1 x 25,4 x 17,02 vgl. Din 8187; 2,70 kg per meter) bedraagt
7000 kg. De veiligheidsfactor is: V =

= 7»6'»

âit is

laaE

doch toelaatbaar, omdat de situatie waarvan bij de berekening
is uitgegaan zich zelden zal voordoen. Bij de berekening van
de tandsterkte van het kettingrondsel is ervan uitgegaan dat
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slechts één tand in ingrijping is. Voor de afschuiving en de bui
ging gelden dan de volgende maximale waarden:
2
2
T afschuiving = 765 kg/cm en a buiging = 1320 kg/cm .
De eventuele ongelijkmatig optredende rek in de beide ketting
heugels wordt door een differentieel geëlimineerd.
Bijlage 2 geeft de vormgeving van de sleep-meetwagen. Hierin zijn:
1. Elektromotor 60 pk, Heemaf type N.K. 652 - 42. Regelbare oliepomp, Hydro Stabil type H.R. 29-9-103 met servomotorregeling en handbediende verstelinrichting, capaciteit
max. 0,186 1/omw., fabrikaat Gtïldner, Duitsland. Het een en
ander is in de olietank gemonteerd.
3. Oliemotor, niet verstelbaar, Hydro Stabil type H.S. 25-9-300,
capaciteit 0,186 1/omw.
4. Versnellingsbak-achterbrug van een Fordson trekker, type
Major, groen-stip met een hoge derde en een lage eerste ver
snelling, bouwjaren van 1946 tot 1952. Overbrengingen:
Q

1

versnelling : 86,5 : 1

2®

"

: 61,4 : 1

3e

"

: 19,4 : 1

achteruit

: 63,9 : 1.

De bruikbare toerentallen van de oliemotor liggen tussen 200
en 1400 omw./min. Van de mogelijkheden van de Fordson ver
snellingsbak worden er slechts twee gebruikt, nl.:
Ie versnelling - rijsnelheden 502 m tot 2,34 km/u.
e
3 versnelling - rijsnelheden 2,24 km tot 10,45 km/u.
De snelheden achteruit zijn even groot, omdat de omkering van
de rijrichting wordt verkregen door de verstelling van de re~
gelpomp door de nulstand. In de versnellingsbak geeft deze om
kering van de draairichting geen bijzondere problemen, omdat
de tandwielen met een rechte vertanding zijn uitgevoerd. De
stand van de verstelkefboom van de versnellingsbak wordt in
de gekozen versnelling geblokkeerd.
5. Tussenas met kruiskoppelingen, type: K 1600.
6. Plaatwiel met 95 tanden.
7. Kettingheugel.
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Bijlage 3 geeft het hydraulisch schema van de Hydro-Stabil
aandrijfunit. Het met de streep-stiplijn omgeven gedeelte is
in een olietank met een bruto-inhoud van 350 1 gebouwd. De
verstelinrichting wordt vanaf het bedieningspaneel met behulp
van een Flexball kabel versteld. Op dit paneel zijn manometers
aangebracht voor de voedingsdruk en de drukken in de aan- en
afvoerleidingen naar de hydromotor. In het ventielblok zijn
aangebracht: een sp»elklep, een automatisch werkende omschakelklep en een overdrukventiel (250 atm). Als bedrijfsmiddel
wordt toegepast hydraulische olie Shell Tellus Oil 29
(4,0°E bij 20° C).
Bijlage 4 geeft de vermogensgrafiek van de hydromotor bij een
aandrijving van de regelbare pomp met 60 pk bij 1450 omw./min.
De pomp levert bij 1450 toeren een maximale theoretische hoe
veelheid; Q maxctheor. = 270 1/min. Bij een volumetrisch ef
fect van 96% zal de bedrijfsdruk zich volgens de formule
n instellen op ca. 100 atm. Bij een effectieve hoe450 n
veelheid Q eff. = 0,96 x 270 =259 1/min zal het toerental

N

=

van de hydromotor n = 1390 omw./min
loopkoppel bij 250 atm bedraagt:

bedragen. Het max. aan
= 66 mkg; bij volle uit

slag van de regelpomp is het koppel M, = 25 mkg.
d
Bijlage 5 toont het verband tussen de rijsnelheden en de daar
bij behorende maximale trekkrachten van de sleep-meetwagen bij
een aangenomen tanc'wielrendement van 0,85. Hieruit blijkt dat
aan de eis: 1000 kgf trekkracht bij 10 km/u kan worden voldaan.
De rijsnelheden bij de versnellingen

en \r2 overlappen el

kaar ruimschoots.
Ter beveiliging van het bedienend personeel is een automatisch
werkende reminrichting aangebracht.
Bijlage 6 brengt het hydraulische schema van deze veiligheids
voorziening in beeld. De oliedruk in het circuit wordt door de
reeds aanwezige voedingspomp van de Hydro-Stabil aandrijfunit
in stand gehouden. De bedieningshefboom van de oliemotor wordt
resp. door de hydraulische cilinder 1 of 2 in de nulstand ge
bracht. De daartoe benodigde oliestroom wordt geregeld door
elektro-magnetisch bediende stuurschuiven 3 en 4. De magneten
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worden bekrachtigd via eindschakelaars die in duplo zijn aange
bracht aan de onderkant van de sleep-meetwagen. Deze eindschakelaars worden op hun beurt geschakeld door middel van oploop
strippen die aan de zijkanten van de railsuiteinden zijn aan
gebracht. Bij het wegvallen van de voedingsdruk in het circuit
van de aandrijfunit blijft de oliedruk in het remcircuit ge
handhaafd door de terugslagklep en de accumulator.
Bijlage 7 geeft het elektrisch schema van de sleep-meetwagen.
Hieruit blijkt dat bij het wegvallen van de spanning de magneet
bekrachtiging uitvalt, waardoor het remsysteem in werking treedt.
Verder is op enkele plaatsen op de wagen een noodstopknop aan
gebracht. Het automatische remsysteem kan door een drukknopbe
diening buiten werking worden gesteld.
Het automatische remsysteem heeft nog niet geheel aan de ver
wachtingen beantwoord. Om de remweg bij de max. rijsnelheid
van de wagen binnen redelijke grenzen te houden zijn de plunjersnelheden van de bedieningscilindertjes aan zekere minimum
waarden gebonden. Het gevolg is dat de bedieningshefboom van
het servostuursysteem van de aandrijfpomp in de laatste fase,
voordat de nulstand is bereikt, te snel wordt verplaatst. De
sleep-meetwagen komt daardoor met een ruk tot stilstand. Door
het aanbrengen van een overbrenging, bijvoorbeeld een nokschijf
tussen cilindertjes en bedieningshefboom, kan aan dit bezwaar
worden tegemoetgekomen.
Voor de stroomtoevoer naar de sleep-meetwagen is de keus ge2
vallen op stroomrails met 26 mm koperdoorsnede, waarbij koolsleepstroomafnemers worden toegepast. Voor een kabeltrommel
zou de maximale rijsnelheid van 10 km/u te hoog zijn. De aan
schaf van een zgn. "Kabelschlepp" is vanwege do hoge kostprijs
niet

overwogen. De stroomrails zijn aan de zijkant naast de

bak aan in de grond staande palen, onderlinge afstand 1,50 m,
gemonteerd. De normale rails op de grondbak zijn geaard. De
sleep-meetwagen wordt door acht wielen ondersteund, waardoor
een lage overgangsweerstand tussen wagen en rails onder alle
omstandigheden gewaarborgd is. De stroomrails zijn zodanig
door een houten ommanteling omgeven, dat aanrakingsgevaar is

»IS,
Xo —•

uitgesloten. De stroom wordt vanaf de schakelkast aangevoerd
via een grondkabel 4 x 50 mm

2

+ aardleiding.

3.3.1.2. Constructieve vormgeving
De vormgeving van de sleep-meetwagen is bepaald door de nodige
ruimte voor de aandrijvingscomponenten en hetgeen onder 3.3.1.
is vermeld onder 6, 7 en 8, te weten:
— eenvoudige aankoppeling van werktuigen en hulpapparatuur;
— goede staanplaatsen voor het bedienend personeel (2 personen);
— eenvoudige ombouwmogelijkheid voor speciale doeleinden, zoals
bandenonderzoe k.
Bijlage 2 geeft een indruk van de opbouw van de sleep-meetwagen.
Het frame is U-vormig uitgevoerd, de zijstukken met de wielen
zijn met bouten aan de aandrijfunit bevestigd. Het deel waaraan
de werktuigen worden bevestigd is tussen de benen van de U aan
gebracht; dit deel kan zonder meer worden verwijderd.
Voor de bevestiging van de werktuigen is het driepuntsbevestiging&systeem (categorie I) van de gangbare landbouwtrekkers ge
kozen. Daardoor kan elk aanbouwlandbouwwerktuig zonder meer aan
de sleep-meetwagen worden gekoppeld. Als hefinrichting is geko
zen de installatie van een Farmall D 430 (Bosch). Dit dubbelwerkende systeem heeft het voordeel dat hiermede zowel een hefkracht als een drukkracht kan worden uitgeoefend. De hefarmen
kunnen in elke stand worden geblokkeerd. De oliepomp wordt aan
gedreven door een 3 pk/3000 toeren elektromotor. Het geheel is
op een in dwarsrichting verstelbaar frame bevestigd. Daartoe
zijn twee instelbare langsliggers van C 45, diameter 80 mm, ge
monteerd, waarover de hefinrichting traploos kan worden bewogen.
Door middel van een kleminrichting kan het geheel in elke stand
worden geblokkeerd.
Verder is voor de aandrijving van hulpapparatuur een aftakas
aanwezig. Deze wordt aangedreven door een 7,5 pk/1400 toeren
elektromotor. Mocht in de toekomst voor de aandrijving van
grondbewerkingswerktuigen of een aangedreven wiel een regelbaar
aftakastoerental gewenst zijn, dan zal hiervoor een nadere voor
ziening moeten worden getroffen; daartoe zijn de mogelijkheden
aanwezig.
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Door de U-vormigo opbouw van de sloep-meetwagen is een zeer
flexibel geheel verkregen dat, zonder veel technische proble
men, aan de niet geheel te voorziene toekomstige ontwikkelin
gen kan worden aangepast.
De wielstellen zijn pendelend opgehangen, terwijl de wielen
beurtelings mot de flenzen aan de binnen- en buitenkant van de
rails zijn gemonteerd. Hierdoor worden de dwarskrachten door
de beide rails opgevangen en het schranken van do wagen zoveel
mogelijk tegengegaan.
3.3.2. Meetinstrumenten
Bij de ontwikkeling van do benodigde meetapparatuur is de onder 2.3.
vermelde eis: het moten van de horizontale trokkrachtcomponont ver
ruimd tot een volledige zos-componentenmeting van de optredende
krachten en momenten. Daarbij komt dan nog oen exacte meting van
do rijsnelheid.
3.3.2.1. Mectframe
Met het oog op de voorgenomen prooven mot schaalmodellen is er
van uitgegaan dat do metingen zo dicht mogelijk bij de werkende
dolen van het te onderzoeken object moeten plaatsvinden. Daar
bij zou het bijzonder nuttig zijn indien dc reeds aanwezige
ristors van hot veldmootframe voor ploegristers zonder moer aan
het te ontworpen meotframe konden worden bevestigd. Hierdoor
lag in principe het meetframe-ontworp vast.
Bijlage 8 geeft de gekozen opstelling van do krachtopnemers
weer. Uit de figuur blijkt dat één langs-krachtcomponent,
twee dwars- en drie verticale krachtcompononton worden bepaald.
Deze opstelling heeft hot voordeel dat do horizontale trekkrachtcomponent zonder verdere mathematische bewerkingen is bepaald.
Dit kan, om snel oen indruk te krijgen van het verloop van do
moting, van belang zijn, terwijl in vele gevallen bijvoorbeeld
bij trokkrachtbepalingen bij injectictanden met oen moting van
de horizontale component kan worden volstaan. Daarbij worden de
overige opnemers door dummy's vervangen.
3.3.2.2. Registratie meetgegevens
De krachtopnemers in hot meotframe zijn van het inductieve
type: Hottinger trek-drukopnemor type Q 2, draaggolf 5 kHz.
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De opnemer van de horizontale component heeft een capaciteit
tot 1000 lcgf, de overige opnemers gaan tot 500 kgf. De signa
len gaan via Hottinger draaggolf-versterkers K.W.S./6T-5 naar
een C.E.C. ultraviolet recorder type 5-124. De rijsnelheid
wordt door hetzelfde instrument geregistreerd. Daartoe wordt
het toerental van de aanwezige aftakas in de ForCson achterbrug foto-elektrisch opgenomen, het signaal wordt via een
T.F.D.L. digltaal-analoog-versterker naar de C.E.C. 5-124
recorder gestuurd. Het bedienend personeel van de sleep-meetwagen kan de rijsnelheid direct aflezen van een wijzerinstrument
op het instrumentenpaneel. De indicatie hiervoor wordt vanaf
de looprails opgenomen door een wisselstroomgenerator.
Inmiddels worden de metingen vastgelegd op een magneetbandrecorder en uitgewerkt met behulp van een zgn. datalogger.
Tijdens de metingen worden de krachten K., t/m K_ (bijlage 9)
X
b
d.m.v. krachtopnemers via een draaggolfversterker naar de magneetbandrecorder en/of U.V.-recorder gestuurd. De snelheid v^
van de meetwagen wordt eveneens op de recorders geregistreerd.
Tegelijkertijd wordt d.m.v. een pulsgenerator een pulsvormig
signaal op de magneetband vastgelegd, waarvan de frequentie
kan worden gevarieerd van 1-210 Hz.
Tijdens het opnemen wordt de maximale bandsnelheid, te weten
60 inch/sec, benut.
Het uitwerken van de op de magneetband vastgelegde gegevens
geschiedt door een zgn. datalogger, bestaande uit oen digitale
voltmeter, converter met telmachine en ponsbandapparaat.
Tijdens het uitwerken draait de magneetband op zijn minimale
7
snelheid en wel 1 /8 inch/sec. Dit betekent t.o.v. het opne
men een vertraging van 32. De verschillende kanalen worden één
voor één op de digitale voltmeter aangesloten, waarbij deze
meter steeds wordt gestart door de puls die tijdens het opne
men door de pulsgenerator op do band is gezet. Waren er bij
het opnemen nu bijv. 32 pulsen/sec op de magneetband gezet, dan
geeft deze bij het afdraaien 1 puls/sec (vertraging 32). De
max. uitwcrksnelheid bij het gebruik van de telmachine bedraagt
1/sec en van het ponsbandapparaat 5/sec, hetgeen bij een
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vertraging van 32 in werkelijkheid overeenkomt met 32 resp.
160 metingen/sec.
Doordat voor elk kanaal de meetwaarden op hetzelfde moment wor
den vastgelegd, kunnen deze met elkaar worden vergeleken. De
waarden van de verschillende kanalen kunnen bij gebruik van de
ponsband samengevoegd en door oen computer verwerkt worden.
3.3.2.3. Uitwerking meetgegevens
Om de verkregen meetwaarden goed te kunnen beoordelen is in
vele gevallen een verdere verwerking, wiskundig of grafisch
gewenst. In Duitsland hebben Skalwcit, Getzlaff, Mewes en Marks
daaraan reeds het nodige gedaan, terwijl in Amerika o.m. Clyde
zich hiermede hooft beziggehouden.
Uit de krachtenleer is bekend dat met behulp van de ovenwichtsvoorwaarden de drie krachtcomponenten Rx, Ry en Rz met de daar
bij behorende mementen Mx, My en Mz t.o.v. oen aangenomen punt
zonder meer uit de zes gemeten krachten en de daarbij behorende
onderlinge afstanden kunnen worden bepaald. Bij ploegen wordt
vaak gewerkt met de begrippen weerstandskracht of resulterende
kracht, weerstandspunt en weerst&ndslijn. Bij een balansploeg
is er een evenwicht aanwezig en het krachtenspel kan door
bovengenoemde begrippen volledig worden omschreven. Bij oen
aanbouwploeg in de hefinrichting is er veelal geen ovenwicht
van krachten aanwezig en moet rekening worden gehouden met een
door de trekker op de ploeg uitgeoefend moment.
Bij de zes-componentonmeting kunnen de meetwaarden als volgt
worden samengesteld:
•=- een kracht en een resulterend moment door een bepaald punt,
bijvoorbeeld de punt van do schaar;
~ twee elkaar kruisende krachten;
— oen kracht en een moment werkend langs dezelfde lijn (centrale
lijn, Theoretische Mechanica Ludolph en Potma , doel A, pag.176).
Met de laatste uitwerking wordt het begrip weerstandskracht - weerstandslijn het dichtst benaderd. In Deutsche Agrartechnik 1958,
pag. 457 e.v. wordt door Reggo een apparaat beschreven waarmede
op eenvoudige wijze de plaats van het zgn. doorstootpunt op
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het rister (weerstandspunt) on de richting van de centrale
lijn kunnen worden bepaald. De daarbij aangevoerde berekenings
wijze is door het gebruik van vectoren nogal gecompliceerd
en om tot het gewenste dool te geraken moeten enkele kunst
grepen, die op zich zeker toelaatbaar zijn, worden toegepast.
Nog een ander bezwaar kan tegen de methodiek van Rogge worden
aangevoerd; er wordt namelijk uitgegaan van de schaarpunt van
het ploeglichaam. Dit is geen vast gegeven door de optredende
slijtage en het eventueel scherpen van do schaar. Voor onder
zoekingen die zich over oen langere termijn uitstrekken kan
boter worden uitgegaan van hot voorste aansluitpunt van
schaar en rister, in het vervolg "risterpunt" genoemd.
De door ons gevolgde werkwijze wordt aan do hand van bijlage
10 als volgt uitgewerkt:
De krachten worden in do aangegeven richting als positief be
schouwd. De in de figuur aangegeven momenten worden in de ge
tekende richting als positief gerekend. Het risterpunt S ligt
op do coördinaten x , y en h t.o.v. het punt O. Het doorstoot
s
s
punt van de centrale lijn Q ligt t.o.v. S op de coördinaten
x, y en z. Verder ligt Q t.o.v. O op do coördinaten: x^, y^
en z^.
Beschouwen we eerst aan do hand van de zes evenwichtsvoorwaarden de situatie in O, het snijpunt van do werklijnen van
en P
Mx = Pga - pga
My = ~P4b
Mz = P„c
6

In punt Q met de coördinaten x^,
R'x = Pj^
R'y =

P5 + P6

R'z = P2 + P3 + P4
Uit do figuur blijkt vorder
X = x

s

- X,

1

^1 en Z1
M'x = Mx + Rzy^ + Ryz^
M'y = My - Rxz^ - Rzx^
Mrz = Mz - Rxy^ + Ryx^

- 20 -

In Q uitgaande van punt S geldt dus :
Rnx =

Mf'x = VMx + Ryh - Rzyg J - Ryz + Rzy

R"y = P_ + P_
5
b
R"z = Pg + Pg + P^

M"y =

- Rxh - Rzx Jt+ Rxz + Rzx
s
M"z = (Mz + Rxyg + Ryx^j.- Rxy - Ryx
4My

Indien Q het gezochte doorstootpunt van de centrale lijn is,
d.w.z. dat de werklijnon van
„-If
-rtt
M x _ My
_
Rx
Ry ~

R en M samenvallen, dan moet:
,,tf
M z
Rz

Hieruit volgen twee vergelijkingen met drie onbekenden, te weten
x, y en z, de coördinaten van Q t.o.v. het risterpunt S. Denken
we ons een Y-Z vlak door S loodrecht op hot vlak door het zoolijzer van het plooglichaam, dan wordt x = 0. De coördinaten y
en z in het Y-Z vlak kunnen nu gevonden worden. De centrale
lijn gaat door dit punt in het Y-Z vlak. De richting wordt be
paald door :
Rx
cos c i = —
R

„ Ry
en cos P= -FR

De resulterende kracht en het moment worden gevonden uit :
d"
_ \// R
=
R
tot
y x

+ R

y

, H
n"^ e n •»."
.
, ,.tt2
+
M ^ . = \!
y *»"2
M
+ »»"2
M
+
M
z
tot
' x
y
z

In bijlage 11 is een en ander verduidelijkt en is in principe
het instrument aangegeven waarmede het doorstootpunt op het
rister en de richting van de centrale lijn kunnen worden be
paald. Daartoe worden hot ploeglichaam en het instrument wa
terpas op oen vlakplaat zodanig opgesteld dat de nullijnen
van z en y elkaar snijden in het risterpunt. Vervolgens worden
de coördinaten y en z ingesteld. Door middel van een graden
verdeling kunnen nu de hoeken a on ß worden ingesteld. Het
doorstootpunt van de centrale lijn ligt nu op hot verlengde
van de aanwijsstaaf.

4. HST.VULLEN, HET CONDITIONEREN EN HET BEMONSTEREN
4.1. Het vullen van do bak
4.1.1. De grond
De grondbak is gevuld met een rivierklei, afkomstig uit do
Betuwe. Do keuze is op doze soort, betrekkelijk zware grond,
gevallen, omdat het werktuigononderzook in hot veld door de
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grote heterogeniteit van deze gronden vaak wordt bemoeilijkt.
Hoewel het conditioneren de nodigs moeilijkheden met zich mee zal
brengen, biedt het modelonderzoek voor deze grond de mogelijk
heid de werktuig-grond relatie beter te leren kennen.
De aanvoer heeft plaatsgevonden via een steenfabriek. De manier
van opslaan en afgraven op een dergelijke fabriek heeft tot ge
volg dat de grond zeer goed is gemengd, waardoor de homogeniteit
sterk wordt bevorderd. Ook de aanvoer van de volledige hoeveel
heid in één keer heeft hieraan medegewerkt. Tijdens de aanvoer is
een groot aantal monsters genomen, die door de afdeling Grondbe
werking van de Landbouwhogeschool is onderzocht. Van elk monster
is na de noodzakelijke bewerkingen het vochtgehalte bij pF 2,0
van de aggregaten bepaald en wel van de fracties 3,4-4,8 mm en
2-10 mm. Alle bepalingen zijn in duplo uitgevoerd. Het gemiddelde
gew. v.h. water van 21 monsters in de fractie 3,4-4,£ bedroeg
24,2 met als hoogste en laagste resp. 25,0 en 23,6. Van de frac
tie 2-10 bedroegen deze waarden achtereenvolgens: 23,6, 24,9 en
22,3. In het algemeen dus geringe afwijkingen, zodat de conclu
sie, dat het materiaal homogeen is, wei gerechtvaardigd is.
Een uitgebreide analyse van de grond gaf het volgende resultaat :
zand

%

af slibbaar %

9,2

37

52

PH
KCl

Humus

CaCo

%

7,7

1,4

%

De fractieverdeling was als volgt:
<16

y

42

16-50 li
31

! 50-105 u
1

10

105-150 \i
4,5

>150

u

12

Het soortelijk gewicht van de grond bedraagt 2,71.
4.1.2. Het_vullen
De bak is in een aantal lagen gevuld, waarbij een laag eerst op
een bepaalde dichtheid is gebracht alvorens de volgende laag is
ingevuld. De eerste laag is met behulp van een kruiwagen op
het grind op de bodem aangebracht. De grond voor de volgends
lagen is met een trekkervoorlader in de bak gestort en vervol
gens met een aan de sleepwagen gemonteerde grondschuif verdeeld.
Hierna is de grond bewerkt tot de vereiste dichtheid was bereikt.
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4.2. Mogelijkheden, alsmede enkele ervaringen bij het conditioneren
4.2.1. Het_doel
Alvorens in de bak kan worden gemeten moet de grond in de gewenste
toestand van dichtheid en vochtgehalte worden gebracht. Hiervoor
moeten, aangepast aan de eisen die de grond en het onderzoek stel
len, werktuigen en werkmethoden worden ontwikkeld. De te volgen
procedure is op dit moment nog niet volledig bekend; een aantal
punten vraagt dan ook nog om nader onderzoek.
In het algemeen kan het conditioneren worden onderverdeeld in het
losmaken en egaliseren, het toevoeren van water en het verdichten.
4.2.2. Het_losmaken en egaliseren
Afhankelijk van de soort meting, die is geschied, is de grond in
de bak meer of minder onregelmatig losgemaakt. Een juiste voorbe
reiding voor een volgend onderzoek vraagt een regelmatige losse
laag grond. Deze losse laag is tot nu toe met een cultivator ge
maakt. Het is echter nog een vraag in hoeverre een grondopbrekende
bewerking in dezelfde richting als waarin wordt gemeten storende
invloeden uitoefent. Bij de tot nu toe gedane proefmetingen is
vaak een onregelmatigheid geconstateerd in de breedterichting van
de bak. Deze zouden door een onregelmatig losbrekende werking van
de cultivator kunnen zijn veroorzaakt, terwijl eventueel ook een
sorterend effect van de tanden niet uitgesloten is. Vele malen
werken met een cultivator zal deze nadelige invloed eventueel
kunnen opheffen, maar brengt een tweede nadelig punt met zich mee,
te weten een groot grondtransport van de voor- naar de achterkant
van de bak.
Een methode waarbij de grond wordt bewerkt in de breedterichting
(schudeg) of in de lengterichting, maar dan roterend (frees), zal
deze moeilijkheden vermoedelijk ondervangen, waarbij dan het feit
dat dit aftakas-aangedreven werktuigen zijn en dus de intensiteit
en daarmede de verkruimeling kan worden ingesteld, gunstig kan
werken.
Na het losmaken moet de grond in eerste instantie worden geëgali
seerd, waarvoor een grondschuif ter beschikking is. Een laatste
egalisatie zal pas plaats kunnen vinden na de laatste keer
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bewerken en dus direct voor de metingen, omdat tijdens de verdere
bewerkingen de kans op oneffenheden aanwezig is. Deze laatste
egalisatie is uiteraard afhankelijk van de soort meting en de
daaraan te stellen nauwkeurigheidseisen.
4.2.3. Het_toevoegen van vocht
Het toedienen van water kan op twee manieren plaatsvinden: door
middel van beregening of infiltratie.
Bij de beregening wordt het water door middel van een boompje
met spuitdoppen, dat bevestigd is aan de meetwagen, over de bak
verdeeld. Een voordeel van deze methode is, dat uit de druk, de
soort dop en de rijsnelheid nauwkeurig de gegeven hoeveelheid
water kan worden berekend. Een nadeel is, dat de volledige hoe
veelheid water via het oppervlak in de grond moet dringen. De
losse bovenlaag zal daarbij veel vocht vasthouden en dit gelei
delijk via verdamping weer afgeven. Zolang deze bovenlaag echter
nat blijft, kan de grond niet worden bewerkt daar de grond aan
de te gebruiken werktuigen gaat kleven.
De bezwaren zijn zo grcot dat deze methode van vocht toedienen
alleen nog wordt gebruikt voor het doorspoelen van de grond,
wanneer na een periode van meten en dus veel verdampen de zoutafzetting uit het leidingwater te groot wordt.
Voor het toedienen van de normale hoeveelheden vocht wordt nu
de infiltratiemethode gebruikt. Hierbij wordt het water in. de
bak gelaten via de beide drainreeksen in de bodem en gecontro
leerd in de beide waterstandsbuizen, wordt een bepaalde water
stand in de bak aangebracht. Door bij de diverse bewerkingen er
voor te zorgen dat de toplaag los blijft en dus droog, is de
grond, ook wanneer hij voldoende nat is, altijd te bewerken met
verdichtende werktuigen.
Deze methode heeft wel tot gevolg, dat praktisch altijd wordt
gemeten in betrekkelijk natte grond, ni. met een vochtgehalte
boven pF 2,0. Onderzoek bij lagere vochtgehalten zal pas moge
lijk zijn na een zeer lange periode van natuurlijk uitdrogen van
reeds op de juiste dichtheid gebrachte grond.

- 24 -

Het verdichten
Voor het op de juiste dichtheid brengen van de grond is een aantal
rollen van diverse afmetingen en vorm beschikbaar. Allereerst eon
grote vorenpakker met 6 getande schijven met een diameter van
50 cm op een werkbreedte van 85 cm en een kleine vorenpakker, op
gebouwd uit 11 getande schijven op een onderlinge afstand van
C cm. Deze beide rollen worden gebruikt voor het aandrukken van
de ondergrond, waarbij uiteraard de eerste dieper doordrukt dan
de tweede.
Een gladde rol met een diameter van 50 cm zorgt voor het aandruk
ken van de toplaag. Alle rollen kunnen worden belast, waardoor
een grotere druk per cm

2

kan worden verkregen.

Naast deze drie rollen is een draadsterrol beschikbaar om aanwe
zige kluiten op het oppervlak fijn te drukken zonder de ondergrond
te verdichten.
Met behulp van de hier genoemde werktuigen en de beschreven
werkmethoden moet worden gestreefd naar een zo homogeen mogelijke
grond, waarin de metingen kunnen plaatsvinden.
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