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Woord vooraf

De eerste tensiometers werden in Nederland circa 40 jaar geleden gebruikt.
Maar de belangstelling hiervoor heeft de eerste tientallen jaren nooit grote
vormen aangenomen. De toepassing ervan is vooral de laatste tien jaar sterk
gegroeid.
Tensiometers worden vaak zelf gemaakt. Hierover is in feite heel weinig
gepubliceerd. Daarom leek het ons nuttig alle ervaringen, opgedaan bij het
maken, op papier te zetten. Wij hebben bij het maken veel steun gehad aan
de kennis van J.W. Bakker (t), die over dit onderwerp twee artikelen
geschreven heeft. Tevens is dank verschuldigd aan W.J.M. de Groot,
M.J.D. Hack en G.A. van Soesbergen, die de tekst van kritische
kanttekeningen hebben voorzien. De tekeningen zijn vervaardigd door M.
Ridder.
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Samenvatting

Er zijn globaal genomen twee typen tensiometers te onderscheiden. Het ene
type bestaat uit een cup die wordt afgesloten met een rubberstop waarin twee
leidingen gestoken zijn. Deze leidingen dienen voor het vullen en ontluchten
van de cup. Dit type wordt tensiometer genoemd. Deze tensiometers worden
meestal door de gebruiker zelf gemaakt, wat in dit document uitvoerig
beschreven wordt. Het andere type is een cup met een hals waar een
doorzichtige plastic pijp aangelijmd is. Deze pijp wordt afgesloten met een
neopreen stop waarin een anti-lek stof zit. Door deze stop wordt met een
holle naald geprikt om de onderdruk in het water te meten. Dit type wordt
door ons priktensiometer genoemd. Priktensiometers worden minder gebruikt
dan tensiometers omdat ze moeilijker door de gebruiker zelf te maken zijn.
Bovendien wordt de cup met hals in het buitenland gemaakt. Na een
uitvoerige beschrijving van het maken van tensiometers en priktensiometers
volgt informatie over de diepte waarop en hoe ze in de grond geplaatst
worden. Tot slot wordt aandacht besteed aan de vorstgevoeligheid.
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1 Inleiding

Voor veldbodemkundig onderzoek wordt bij DLO-Staring Centrum veelvuldig
gebruik gemaakt van tensiometers om drukhoogten van het bodemvocht te
meten. Degene die hiermee werken maken deze tensiometers meestal zelf.
Eenieder probeert dat op zijn eigen wijze zo goed mogelijk te doen. Over de
ervaringen die bij het maken zijn opgedaan is in feite heel weinig
opgeschreven. Een van de weinigen die hierover gepubliceerd heeft is Bakker
(1975). Door de auteur van dit artikel zijn weer enige veranderingen en/of
aanvullingen aangebracht. Het doel van dit technisch document is alle kennis
die de auteur bij het maken van tensiometers heeft opgedaan, vast te leggen.
Dit document beschrijft eerst de verschillende typen tensiometers, vervolgens
hoe ze gemaakt worden en de toepassing ervan in het veld.
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2 Typen tensiometers en hun onderdelen

Er kan globaal gesproken onderscheid gemaakt worden in twee typen
tensiometers. Het ene type bestaat uit een tensiometercup die wordt
afgesloten met een rubberstop waarin twee leidingen zijn gestoken. Deze
beide leidingen dienen voor het ontluchten en vullen van de tensiometercups.
Eén van de leidingen kan worden aangesloten aan een elektrische
drukopnemer. Dit door ons meestal gebruikte type wordt simpelweg met de
naam tensiometer aangeduid.
Het andere type is een tensiometercup waaraan een klein doorzichtig plastic
pijpje is gelijmd dat wordt afgesloten met een neopreen stop. Deze stop wordt
voor elke meting doorboord met een holle naald die aangesloten is op een
elektronische drukopnemer, DTE 1000 genaamd. Dit laatste type wordt door
ons in het vervolg priktensiometer genoemd.
Tensiometers worden meestal door de onderzoeker zelf gemaakt omdat de
lengte van de leidingen afhankelijk is van de diepte waarop de tensiometers
worden geplaatst. Priktensiometers daarentegen worden niet zelf gemaakt,
maar zijn in de handel verkrijgbaar. Ze worden in Nederland weinig gebruikt
en zijn ook moeilijker zelf te maken omdat een stuk doorzichtige plastic pijp
vastgelijmd zit aan de cup. Deze cup heeft hiervoor een bepaalde vorm met
een hals (fig. 1).

2.1 Tensiometer
2.1.1 De cup
Er bestaat een grote variatie in diameter van tensiometercups, maar wat de
vorm betreft kunnen er twee soorten worden onderscheiden, namelijk een cup
met hals en een cup zonder hals (fig. 1).

^

)

__

Fig. 1 Tensiometercup met hals (links) en zonder hals (rechts)
Cups met hals worden toegepast bij het maken van priktensiometers. De hals
dient om een pijp eroverheen te maken, die niet buiten de cup mag uitsteken.
Cups met hals zijn kwetsbaarder dan cups zonder hals. Ze hebben daarom
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een wanddikte van ten minste 3 mm en reageren daardoor dan ook iets trager
dan cups zonder hals die een wanddikte van 1 tot 2,5 mm hebben. Cups met
hals worden in het buitenland gemaakt en worden in Nederland geleverd door
Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Nijverheidsstraat 30, 6987 EM Giesbeek.
De door ons gebruikte cups zijn zonder hals, hebben een uitwendige diameter
van 19 mm en een variërende wanddikte van 1 tot 2,5 mm. De lengte van
deze cups bedraagt 7 tot 9 cm. Ze worden voor DLO-Staring Centrum altijd
vervaardigd door mevr. Koenigs, Hullenbergweg 5, 6721 AL Bennekom.
De cups worden indien mogelijk horizontaal in de grond aangebracht. Maar bij
geringe diepte is het nauwelijks mogelijk een steekboortje horizontaal in de
grond te drukken zonder dat de grond wordt opgelicht. Daardoor is er geen
goed contact van de grond met de cup. Voor gebruik op geringe diepte
hebben we korte tensiometercups gemaakt die in de wandelgangen 'peuken'
worden genoemd. Hiervoor gebruiken we meestal defecte lange cups waarvan
een stukje afgebroken is. Deze worden ingekort door er een stuk af te zagen,
waardoor ze nog maar een effectieve cuplengte hebben van 3 cm. Onder
effectieve cuplengte wordt verstaan het deel van de cup dat direct contact
maakt met de grond. Wanneer deze peuken verticaal in de grond geplaatst
worden, bestrijken ze een even grote laagdikte als een 7 tot 9 cm lange
horizontaal geplaatste tensiometercup.

2.1.2 Rubberstop
Voor afsluiting van de tensiometercup, die een iets variërende wanddikte
heeft, wordt één van beide maten rubberstoppen gebruikt:
Onder x Boven x Hoogte (in mm) Artikelnummer
12 x 16x20

7171

13 x 17x20

7174

Deze stoppen worden geleverd door Technisch Handels- en Adviesbureau
'Rubber B.V.', Postbus 160, 1200 AD Hilversum.
Voor het verkrijgen van een goede afdichting, wordt elke rubberstop eerst op
maat gemaakt van de bijbehorende cup. Dit gaat als volgt: De rubberstop
wordt met de smalste kant in de cup gestoken. Vervolgens wordt het
uitstekende deel van de rubberstop eraf gesneden. Daarna wordt de
rubberstop omgekeerd en met de breedste kant in de cup geschoven, maar
dat gebeurt pas wanneer de gaten in de stop gemaakt zijn om de leidingen in
aan te brengen. Deze gaten in de rubberstop maken, kan op twee manieren
gebeuren:
1. met een prikker;
2. met een hol pijpje.
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Bij het gebruik van een prikker wordt een snede in de rubberstop gemaakt
waarin de leiding wordt gestoken. Door de veerkracht van het rubber, trekt de
gemaakte snede na het inbrengen van de leidingen zich weer dicht. Daar
echter de gemaakte snede iets breder is dan de middellijn van de leidingen
ontstaan er aan de zijkanten van de snede grotere spanningen dan in het
midden. Deze ongelijke spanningen kunnen problemen opleveren voor een
goede afdichting. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan methode 2. Hierbij
wordt met een hol pijpje een rond gat in de rubberstop gesneden. De
middellijn van dit gat is iets kleiner dan de middellijn van de leiding. Daardoor
ontstaat na het aanbrengen van de leiding in de rubberstop een perfecte
afdichting. In het onderstaande wordt beschreven hoe die gaten in
rubberstoppen gemaakt worden.
Voor het maken van gaten in rubberstoppen voor nylon slang met een
diameter van 3,2 mm nemen we een hol stalen pijpje met een uitwendige
diameter van 4 mm en een inwendige diameter van 3 mm. Aan één van beide
uiteinden heeft deze holle pijp een schuin afgeslepen, scherpe kant waardoor
de binnenkant iets langer is dan de buitenkant van de pijp. Daardoor bepaalt
de binnenkant van de holle pijp hoe groot het uitgesneden gat wordt. Het
holle pijpje wordt in een boormachine geplaatst, die in een boorstandaard is
vastgezet, zodat loodrecht wordt geboord. Alvorens de boormachine wordt
ingeschakeld, wordt het holle pijpje zowel in- als uitwendig met glycerine
ingesmeerd. Vooral inwendig royaal insmeren is belangrijk zodat het
uitgesneden rubber gemakkelijk in het holle pijpje schuift. Vervolgens de
rubberstop, die iets taps toeloopt, met de smalste zijde naar boven onder de
boormachine plaatsen, een paar druppels glycerine op de rubberstop doen en
de boormachine inschakelen. Met de hefboom van de boorstandaard het
draaiende, holle pijpje voorzichtig op de rubberstop drukken, die met de hand
stevig wordt vastgehouden. De draaiende boormachine een paar keer
omhoog halen zodat de glycerine gelegenheid krijgt in de insnijding door te
dringen. Daar het holle pijpje helemaal door de rubberstop moet snijden is het
raadzaam onder de rubberstop een plankje of een dik stuk karton te plaatsen.
Na elk gemaakt gat in een rubberstop moet het holle pijpje uit de
boormachine gehaald worden en met een pen het stuk rubber uit het holle
pijpje worden gedrukt. Deze laatstgenoemde handelingen vergen nog de
meeste tijd.

2.1.3 Leidingen
Bij het maken van tensiometers worden twee verschillende soorten leidingen
toegepast, namelijk van nylon en van koper. De nylon leiding of nylon slang
N5A heeft een diameter van 1,90 x 3,17 mm en wordt geleverd door Taltron,
Slangenkampweg 15, 7731 TK Ommen.
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Deze nylon slang past, nadat er met een hol pijpje twee gaten van 3 mm in
de rubberstop zijn gemaakt, uitstekend in deze gaten in de rubberstop. Het
voordeel van nylon slang is dat het heel flexibel is en daardoor gemakkelijk is
om mee te werken. Een bezwaar echter is dat nylon slang iets water en lucht
door laat, zoals beschreven wordt door Veerman (1987).
Wanneer tensiometers langdurig in de grond blijven, wordt de voorkeur
gegeven aan koperen leidingen. Deze zijn absoluut water- en luchtdicht. De
door ons gebruikte koperen leiding heeft een uitwendige diameter van 2 mm
en inwendig 1 mm. Deze wordt in de handel 'kopercapillair' genoemd en wordt
geleverd door Metaalhandel Miko B.V., Radarstraat 21, Postbus 16200, 2500
BE 's-Gravenhage.
Daar deze koperen leiding dunner is dan de nylon leiding, wordt over de
koperen leiding een stukje nylon leiding geschoven. Zodoende past ook de
koperen leiding in de gemaakte gaten in de rubberstoppen (fig. 2).

. Koperen
leiding

Hoogte

HH

3 mm
± 16 mm

E
E

in

. Nylon
slang

Fig. 2 Doorsnede van doorboorde rubberstop (A) en de daarin passende koperen leiding (B)
Omdat koperen leiding veel stugger is dan nylon leiding zou deze bij heen en
weer bewegen eventueel uit de rubberstop kunnen los raken. Daarom worden
de twee koperen leidingen voordat ze in de rubberstop worden gedrukt enkele
slagen om elkaar heen gedraaid (zie fig. 3).
Nadat de in elkaar gedraaide koperen leidingen in de rubberstop zijn
gestoken, wordt deze rubberstop in de tensiometercup gedrukt. Een handig
hulpmiddel hierbij is een stukje 'waterleidingpijp' met een uitwendige diameter
kleiner dan de binnendiameter van de cup. Dit stukje pijp wordt zover over de
koperen leidingen heengeschoven totdat het op de achterkant van de
rubberstop stuit. Deze stop wordt met wat vet ingesmeerd om het glijden te
versoepelen en vervolgens met behulp van het stukje waterleidingpijp in de
cup gedrukt.
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Fig. 3 In elkaar gedraaide koperen leidingen met stukjes nylon slang aan uiteinden (A). In elkaar
gedraaide koperen leidingen in rubberstop gestoken (B)

2.1.4 Afsluiting leidingen
De afdichting kan op twee manieren gebeuren: met glazen kralen of met
kranen. Allereerst de mogelijkheid met glazen kralen. Aan het uiteinde van de
nylon slang wordt over een lengte van ca. 1 cm de ene helft van de nylon
slang weggesneden (zie fig. 4), vervolgens wordt het uiteinde iets taps
toegesneden.
s

Koperen
klinknagel

Fig. 4 Nylon slang waarvan gearceerde deel wordt weggesneden (A) met tygon slang eroverheen waarin
glazen kraal zit voor afsluiting (B)
Over het weggesneden gedeelte wordt nu een stukje soepele tygon slang
geschoven van ca. 7 cm lengte. Deze tygon slang is 4 x 2,5 mm, maar wordt
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in de handel aangeduid met 3/32" x 5/32" en wordt geleverd door Technisch
Handelsbureau Rubber B.V., Vaartweg 73-73a, 1200 AD Hilversum.
In deze tygon slang wordt een met siliconenvet ingesmeerde glazen kraal
geschoven, die iets groter is dan de inwendige diameter van de tygon slang
en daardoor de tygon slang hermetisch afsluit. Om nu te voorkomen dat er
vuil in de uitstekende tygon slang komt, wordt deze afgesloten met een
koperen klinknagel (fig. 4). Door de glazen kraal op de overgebleven helft van
de nylon slang te schuiven, wordt de afsluiting verbroken. Een bezwaar van
deze afsluiting is dat er door het verschuiven van de glazen kraal nogal wat
water verplaatst wordt, hetgeen de meting beïnvloedt. Daarom passen we de
laatste jaren Mallinckrodt kranen toe, die bij het open en dicht doen
nauwelijks water verplaatsen. Deze kranen zijn in de handel te koop onder de
naam Mallinckrodt Pressure tubing, catalogus nr. 91109, Lot. nr. 4520 en
worden geleverd door NPBI, Postbus 2280, 1180 EG Amstelveen.
Met behulp van veschillende maten tygon slang worden deze Mallinckrodt
kranen op bestaande koperen leiding of nylon leiding aangesloten.

2.1.5 Plastic pijp
Aan de tensiometercup wordt een 5 à 15 cm lange plastic pijp gemaakt die
dient voor versterking van de cup en als handvat gebruikt kan worden bij het
in de grond brengen en er weer uithalen. Bovendien dient de pijp als reservoir
voor de vloeibare mastiek, waarin na afkoeling de leidingen vast komen te
zitten. Deze mastiek wordt eerst in een schenkkan boven een brander
vloeibaar gemaakt. Als deze eenmaal vloeibaar is, wordt er uit de schenkkan
een laag van een paar cm in de plastic pijp gegoten. Deze vloeibare laag is
na ca. 5 minuten al weer overgegaan in vaste vorm. Over deze mastieklaag
wordt toch nog weer een laagje polyesterhars gegoten omdat is gebleken dat
de mastiek door bewegen van de leidingen gemakkelijk vervormt. Omdat de
plastic pijp dezelfde diameter heeft als de cup, nl. 19 mm, moet deze pijp
door verhitting soepel gemaakt worden om over de cup heen te kunnen
schuiven. Het verhitten kan gedaan worden met een brander of een
elektrische heater. De voorkeur wordt gegeven aan een heater omdat bij
verhitting met een vlam toch al gauw bruine brandplekken optreden. Als de
pijp goed warm gemaakt is, wordt deze 2 à 3 cm over de cup geschoven. Dit
houdt wel in dat het gedeelte van de cup waar de plastic pijp over heen
geschoven is, niet meer direct in contact komt met de grond. Voor het
resterende deel spreken we dan ook wel over de effectieve cuplengte; dat is
dan het gedeelte van de cup dat wel direct in aanraking komt met de grond.
Hoewel er een aantal voordelen zitten aan het aanbrengen van een plastic
pijp over de tensiometercup, kan er ook een nadeel genoemd worden.
Doordat de plastic pijp een paar cm over de cup geschoven wordt, ontstaat er
een verdikking. Hiervoor wordt de grond bij het inbrengen van de cup iets
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opgeschoven, waardoor enige verdichting of struktuur verandering rond de
cup kan ontstaan.

2.1.6 Elektronische drukopnemer
Zowel bij tensiometers als bij priktensiometers wordt gebruik gemaakt van een
elektronische drukopnemer (pressure transducer). De werking van een
elektronische drukopnemer houdt volgens Bakker (1978) in dat drukverschillen
een stalen membraan iets doen doorbuigen. Daar één kant van de membraan
in contact komt met de atmosferische lucht wordt de doorbuiging overgebracht
op een rekgevoelige weerstand. Deze laatste vertaalt het drukverschil t.o.v.
de atmosferische druk in cijfers.
Een drukopnemer voor tensiometers is meestal ingebouwd in een
tensiometerkastje. In dit kastje zit een verdeelsysteem voor meestal 4 of meer
aansluitmogelijkheden. Wanneer alle tensiometers zijn aangesloten kunnen
met schakelkranen snel achter elkaar alle aangesloten tensiometers één voor
één worden gemeten. Behalve de hier genoemde meetmethode bestaat er
ook automatische registratie met behulp van computers. Deze wordt hier
verder niet toegelicht.

2.2 Priktensiometer
2.2.1 De cup
De cup van een priktensiometer onderscheidt zich van de cup van de gewone
tensiometer doordat de eerstgenoemde een hals heeft (fig. 1) en een grotere
wanddikte. Deze cup heeft een hals omdat de plastic pijp die aan de cup
gelijmd wordt niet buiten de omtrek van de cup mag uitsteken. Is dat namelijk
wel het geval, dan kan de uitstekende pijp bij het inbrengen van de
tensiometercup de grond iets verdichten. Naarmate de wanddikte van de
tensiometercup groter wordt, reageren ze trager. Dat betekent dat de cup van
de priktensiometer minder snel reageert op veranderingen dan de gewone
tensiometercup

2.2.2 Doorzichtige plastic pijp
De doorzichtige plastic pijp vormt een essentieel onderdeel van de prik
tensiometer. Deze pijp is het waterreservoir dat in verbinding staat met de
cup. De plastic pijp heeft een buitendiameter die gelijk is aan de buiten
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diameter van de tensiometercup en is aan de hals van de tensiometercup
gelijmd. Aan de andere kant heeft deze pijp een schuin aflopende wanddikte
met dezelfde schuinte als de neopreen stop. Bovendien is deze pijp
doorzichtig om te kunnen zien hoe ver het water in de pijp gezakt is. Het
water mag namelijk niet beneden een bepaalde stand zakken. De punt van de
naald moet altijd beneden het wateroppervlak blijven. De lengte van de
doorzichtige plastic pijp is afhankelijk van de diepte waarop de cup geplaatst
moet worden. Hierbij moet wel rekening worden gehouden dat de bovenzijde
van de pijp 6 à 7 cm boven het maaiveld moet uitsteken. Deze ruimte heb je
minstens nodig om de elektronische drukopnemer met prikker of naald erop te
kunnen aanbrengen (fig. 5).

DTE 1000

Naald

Neopreen stop

Doorzichtige pijp

— Y

J/-

Iii*-

Fig. 5 Het aanbrengen van dnikopnemer met naald (DTE 1000) op doorzichtige plastic pijp

2.2.3 Neopreen stop met anti-lek verbinding
De neopreen stop heeft een specifieke vorm zoals in fig. 6 is afgebeeld.

!/~l

Doorzichtige pijp

Neopreen stop

Fig. 6 Losse neopreen stop en aansluiting op doorzichtige plastic pijp
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Als de stop op de doorzichtige buis is aangesloten, worden de twee lippen
omgebogen, zodat bij toenemende onderdruk de sluiting sterker wordt. Deze
neopreen stop dient in de eerste plaats voor de afdichting van de doorzichtige
plastic pijp, maar bezit verder ook nog een bijzondere eigenschap. Wanneer
er met een naald door deze neopreen stop gestoken wordt en vervolgens de
naald er weer wordt uitgetrokken, siuit de gemaakte snede zich weer
hermetisch af. Deze eigenschap moet in feite niet aan de neopreen stop
worden toegeschreven maar aan een andere verbinding die in de neopreen
stop zit, namelijk de anti-lek verbinding. Dit doorprikken en er weer uithalen
van de naald kan in eenzelfde stop volgens beschrijving meer dan 100 maal
herhaald worden.

2.2.4 Elektronische drukopnemer met prikker
De drukopnemer bestaat uit een kastje ter grootte van een zakboekje, waar
aan de onderzijde een schroefopening zit. Hierin wordt een buis geschroefd
met een naald of prikker erin (fig. 5). Aangezien de luchtdruk in de holle naald
nu gelijk is aan de buitenlucht behoort de drukopnemer 0 aan te geven. De
drukopnemer met prikker wordt over de pijp van de tensiometer geschoven en
de holle naald wordt vervolgens door de neopreen stop heen gedrukt. De
naald komt dan vervolgens in het water terecht dat in verbinding staat met de
tensiometercup. Door de holle naald in het water te drukken wordt er wat
water verplaatst. Bovendien zal er iets lucht uit de naald gaan tot een
toestand van evenwicht is bereikt met de onderdruk in de tensiometerbuis.
Hiervoor is enige insteltijd nodig die volgens Marthaler et al. (1983) op zijn
minst 2 minuten is. Zelf hebben we die insteitijd verscheidene malen getest
en hierbij is gebleken dat deze kan variëren van 5 tot 15 minuten. Deze
laatste komt voornamelijk voor bij hoge onderdruk. De drukopnemer DTE
1000 genaamd, die in het horizontaal staand kastje zit, zal dus nooit in
contact komen met het water, maar altijd met verdunde lucht die in de naald
zit. Dit is een essentieel verschil met de drukopnemer van de gewone
tensiometer die juist altijd contact maakt met water.
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3 Het gebruik in het veld

3.1 Diepte
De lengte van de tensiometercup die wij gebruiken varieert van 7 tot 9 cm en
de diameter ervan is 19 mm. Deze cups kunnen zowel vertikaal als
horizontaal in de grond geplaatst worden. We gaan er vanuit dat zowel één
cm boven als één cm beneden de cup nog invloed heeft op de werking van
de cup. Indien een cup horizontaal wordt geplaatst, bestrijkt deze, met één
cm daarboven en één cm daarbeneden, een grondlaagdikte van ca. 4 cm. De
vertikaal geplaatste cups geven dus een gemiddelde drukhoogte aan van een
laagdikte ca. 11 cm, en de horizontaal geplaatste een gemiddelde waarde van
ca. 4 cm. Of die gemiddelde drukhoogte in werkelijkheid geldt voor het
midden van de cup of voor het bovenste of het onderste deel van de cup, is
niet met zekerheid te zeggen. We nemen aan dat het de waarde is die ter
hoogte van het midden van de cup heerst. De diepte die we dan ook
aangeven is dus altijd ter hoogte van het midden van de cup. Dit geldt zowel
voor horizontaal als vertikaal geplaatste cups.
De voorkeur wordt gegeven aan horizontaal plaatsen omdat dit een
nauwkeuriger bepaling oplevert dan vertikaal plaatsen. Horizontaal plaatsen
vanaf 40 cm en dieper is echter niet altijd goed mogelijk omdat hiervoor een
forse kuil gegraven moet worden. Daarom worden dieper dan 40 cm de
tensiometers vertikaal in een boorgat geplaatst.
Bij onderzoek naar de bewerkbaarheid (Van Soesbergen et al., i.v.) hebben
we tensiometers horizontaal geplaatst op 5, 8 en 10 cm diepte. Vooral in het
voorjaar voordat het land nog bewerkt is, kunnen forse hoogteverschillen
optreden door ploegriemen. Deze hoogteverschillen kunnen in de klei soms
wel 25 cm zijn. Voor het bepalen van de gewenste diepte, werd hierbij gebruik
gemaakt van een rechte lat die over de toppen van de ploegriemen werd
gelegd. Indien deze lat waterpas lag, was de onderzijde van deze lat het 0niveau van waaruit de diepte van 5, 8 en 10 cm diepte werd uitgemeten.

3.2 Plaatsingswijze
Er zijn twee verschillende manieren om tensiometers in de grond te plaatsen,
nl. met een steekboortje dat iets kleiner is dan de tensiometercup of met een
normale grondboor, die veel groter is dan de tensiometercup. Met een
steekboortje (0 18 mm) wordt een gat gestoken waar de tensiometer
ingedrukt kan worden. Doordat de tensiometercup een doorsnede heeft van
19 mm, maakt de cup goed contact met de grond. Voor het maken van deze

Technisch DocumentTec/in/'ca/ Document 13 • 1993 • 23

gaten hebben we een speciaal steekboortje laten maken met naar de
binnenzijde toe schuin afgeslepen kanten (fig. 7).

/

\

Fig. 7 Steekboortje met naar binnen toe schuin afgeslepen kanten
Meestal heeft een steekboortje naar de buitenkant toe afgeslepen kanten,
maar hierdoor wordt de wand van het steekgat iets in elkaar gedrukt. Bij naar
binnen toe afgeslepen kanten wordt juist de grond die uit het gat verwijderd
wordt in elkaar gedrukt. Met het zojuist beschreven steekboortje worden
meestal horizontale gaten gestoken in een verticale wand. Dat houdt in dat er
een kuil gespit moet worden. Daar het vaak niet mogelijk is een grote kuil te
graven, wordt er maar een klein kuiltje gemaakt tot 40 à 50 cm diepte waarin
dan de tensiometers horizontaal geplaatst worden. Bij het horizontaal plaatsen
van de tensiometercups moet men er op letten dat de meetleiding altijd de
laagste leiding is van de twee leidingen die aan één en dezelfde cup zitten.
Mocht er onverhoopt lucht in de cup gekomen zijn, dan zit dat altijd bovenin
de cup en beïnvloedt het niet de meetleiding die onderaan zit.
Het doorspoelen van de cup moet eveneens via de meetleiding gebeuren. De
lucht die bovenin de cup zit, wordt dan door het van onderenaf toestromende
water aan de bovenzijde uit de cup gedrukt.
Dieper dan 40 à 50 cm worden de tensiometers normaliter vertikaal in de
grond gezet. Hiervoor wordt met een grondboor (0 4 cm) een gat geboord tot
de gewenste diepte. Hierin wordt de tensiometercup vertikaal gezet. Daar er
nu open ruimte zit tussen de cupwand en de wand van het boorgat, wordt
deze ruimte opgevuld met 'Blokzijl-zand'. Dit zand heeft de eigenschap
nagenoeg niet te krimpen bij het uitdrogen. Daardoor blijft de tensiometercup
via dit zand goed contact houden met de boorgatwand.
Bij onderzoek naar bewerkbaarheid (Van Soesbergen et al., i.v.) zijn er ook
tensiometers horizontaal op 5 cm diepte geplaatst. Daar dit zeer ondiep
horizontaal plaatsen nogal wat problemen gaf, zijn speciaal hiervoor, hele
korte tensiometers gemaakt, die vertikaal in de grond gezet kunnen worden.
Ze bestrijken dan een zelfde laagdikte als een horizontaal geplaatste
tensiometer.
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3.3 Meetperiode
In principe kunnen tensiometers het gehele jaar door worden opgemeten op
twee uitzonderingen na. Wanneer het erg droog wordt, kunnen tensiometers
die ondiep zitten 'doorslaan', dat wil zeggen de onderdruk loopt zo sterk op
dat er lucht schiet in de cup en de onderdruk valt dan geheel weg. Dit gebeurt
afhankelijk van de kwaliteit van de cup bij circa -900 cm onderdruk. Het heeft
weinig zin om tensiometers die doorgeslagen zijn weer opnieuw met water te
vullen zolang het drogende weer aanhoudt. Binnen 1 of 2 dagen zijn ze dan
weer doorgeslagen. Het vullen heeft pas weer zin als de grond goed vochtig
is geworden.
Een tweede uitzondering wanneer er niet gemeten kan worden is als het
vriest. Tijdens vriezend weer loopt men het risico dat de meetapparatuur die
gevuld is met water, kapot vriest. Een mogelijke oplossing hiervoor is antivries
aan het water toe te voegen, maar het is de vraag of het wel zinnig is om
tijdens een vorstperiode te meten.

3.4 Het gebruik van de drukopnemer
Bij gebruik van de drukopnemer is het belangrijk dat deze gevuld is met goed
ontlucht water. Het is een kleine moeite om dit alle keren voordat het
veldwerk begint, even te testen. In het veld aangekomen wordt het O-niveau
ingesteld. Als dat gebeurd is kunnen de leidingen van de tensiometers
verbonden worden met de drukopnemer en kan het meten beginnen. In het
onderstaande wordt ingegaan op het testen van ontlucht water, het O-niveau
instellen en de leidingen verbinden.

3.4.1 Testen ontlucht water
Voor een goede werking moet het water in de drukopnemer goed ontlucht
zijn. Een manier om dit te testen gaat als volgt: neem een willekeurig
slangetje dat aan de drukopnemer zit en laat hierdoorheen water uit de
waterzak spoelen door de betreffende kraan in de spoelstand te zetten. Neem
het uiteinde van het druppelende slangetje en breng dit iets hoger dan de
waterzak zodat de waterspiegel iets beneden de slangenuitgang zakt. Schakel
de aanvoer vanuit de waterzak uit en stel de drukopnemer in werking. Aan het
betreffende slangetje wordt een injectiespuit aangesloten. Vervolgens wordt er
een onderdruk tot circa -500 cm aangelegd. Bij deze onderdruk mag de
waterscheiding in het slangetje niet meer dan 3 mm verlopen. Is dat het geval
dan is de drukopnemer gevuld met goed ontlucht water. Is het verloop meer
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dan 3 mm dan behoort de drukopnemer opnieuw gevuld te worden met
ontlucht water.

3.4.2 O-niveau instellen
Voordat het meten begint moet eerst het O-niveau ingesteld worden, dat is de
bovenzijde van het maaiveld. Dit instellen gaat als volgt: neem een slangetje
dat aan de meterkast zit en zet daarvan de spoelstand aan. Pak vervolgens
het druppelende slangetje en houd het uiteinde daarvan ter hoogte van het
maaiveld. Schakel de spoelstand uit en de drukmeter in. Ontgrendel de knop
van de nulpuntsinstelling en draai daarmee naar links of rechts totdat de
meter 0,0 aangeeft. Als dat het geval is zet dan de vergrendeling weer vast
en is het O-niveau ingesteld. Hierna kan de meter worden uitgeschakeld.

3.4.3 Leidingen verbinden
De leidingen van de tensiometers, waaraan de drukopnemer wordt
aangesloten, worden afgesloten met een kraan. Aan de buitenzijde van deze
kraan zit een stukje slang met een vernauwing erin, waarin de dunne
leidingen van de drukopnemer passen. Maar voordat de drukopnemer hieraan
wordt aangesloten, moet er eerst met een injectiespuit wat ontlucht water
ingespoten worden. Als dat gebeurd is, wordt het slangetje van de
drukopnemer al druppelend, dus in spoelstand, hierin gestoken. Bij het
aansluiten van de tensiometerleidingen aan de leidingen van de drukopnemer
is het het beste met de leiding te beginnen die het verst van de drukopnemer
verwijderd zit. Wanneer een volgende kraan van de meterkast open gezet
wordt, wordt de voorgaande kraan automatisch buiten werking gesteld.
Wanneer alle tensiometers zijn aangesloten, worden alle kranen van de
drukopnemer dichtgezet en de spoelkraan op meten gezet. Vervolgens
worden alle kranen van de aangesloten tensiometers open gezet. Door bij de
meterkast de kranen één voor één open te zetten kunnen de tensiometers
worden opgemeten.

3.5 Vorstgevoeligheid
Omdat tensiometercups met water gevuld zijn ligt het voor de hand om te
veronderstellen dat ze 's winters kapot vriezen, maar dat blijkt toch anders uit
te vallen dan men zou verwachten. Om de vorstbestendigheid van
tensiometers te bepalen hebben we een aantal proeven gedaan die in het
onderstaande worden beschreven.
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3.5.1 Proefopzet
In een cilinder met een doorsnee van 20 cm en 20 cm hoog met ongestoorde
veldvochtige grond zijn 4 korte tensiometers ofwel peuken op verschillende
diepten vertikaal in de grond gestoken. Bij tensiometer 1 zit de cup op 1 tot 4
cm diepte, bij 2 van 3 tot 6 cm diepte, bij 3 van 5 tot 8 cm diepte en bij 4 van
7 tot 10 cm diepte (fig. 8).
Bovenop de cilinder met grond liggen ook nog 2 peuken, nummers 5 en 6. De
peuken 1 t/m 5 zijn eerst met ontlucht water gevuld. In 6 zit geen water,
bovendien staat de kraan van 6 open, zodat geen overdruk of onderdruk in
deze cup kan ontstaan.

Fig. 8 Cilinder grond met op verschillende diepten tensiometers gestoken
Deze cilinder met grond en tensiometers erin is in een vriescel gezet en heeft
3 dagen lang bij -12°C gestaan om te zien of de tensiometers kapot zouden
vriezen.

3.5.2 Resultaten
Nadat de cilinder met grond uit de vriescel was gehaald, hebben we de
volgende waarnemingen gedaan. Zowel tensiometercup 5 en 6, die beide los
op de cilinder grond gelegd waren, zaten aan de bovengrond vastgevroren.
Bij cup 5 zaten aan de onderzijde, die met de grond in aanraking kwam,
ijskristallen aan de buitenkant van de cup. Dat wil zeggen dat er water uit de
cup getrokken is, dat pas aan de buitenzijde van de cup bevroren is.
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AI na korte tijd werd cup 6 vochtig terwijl de cup van 5 helemaal droog bleef.
De volgende verklaring kan hiervoor gegeven worden. In cup 5 heerste een
geringe onderdruk doordat de drooggevroren grond water aan de cup onttrok.
Het vocht van de warme lucht die langs de koude cup stroomde, kreeg geen
kans zich als condens op de koude cup af te zetten, maar werd meteen naar
de binnenkant van de cup gezogen. Daardoor bleef de cup aan de buitenkant
droog. In cup 6 was alleen koude lucht aanwezig die een druk heeft gelijk aan
de omgeving buiten de cup, want de kraan stond open. De warme lucht die
langs deze koude cup stroomde, deed condensatievocht op de cup ontstaan,
dat niet naar binnen werd gezogen. Hierdoor raakte deze cup aan de
buitenkant donker gekleurd van het vocht en dit bleef zo lang doorgaan totdat
temperatuur van buitenlucht en de cup in evenwicht waren.
Bij tensiometers 1 t/m 5 waren bij het uit de vriescel halen een groot aantal
kleine luchtbellen te zien in de nylon slangen, maar deze bellen verplaatsten
zich nauwelijks. Toch was het water in de doorzichtige nylon slang niet
bevroren, maar in het 'ijskoude' water verplaatsten de luchtbellen zich heel
moeilijk. Het niet bevriezen van het water in de cup is als volgt te verklaren.
Bij het bevriezen van de grond werd er water aan de cup onttrokken, dat aan
de buitenkant van de cup meteen bevroor. Dit verschijnsel was goed waar te
nemen bij cup 5 die bovenop de cilinder met grond lag. Alleen aan de
onderkant van de cup, die contact met de onderliggende grond had, zaten
ijskristallen. In de cup ontstond een onderdruk die langzaam iets toenam,
waardoor het water in de cup niet kon bevriezen.
Nadat de cilinder met grond helemaal was ontdooid, hebben we de
tensiometers 1 t/m 4, die in de cilinder met grond gestoken waren opnieuw
met ontlucht water gevuld. Daarna hebben we de cilinder met grond laten
uitdrogen. Deze uitdroging werd uitstekend door de tensiometers 1 t/m 4
geregistreerd. Tensiometer 5 en 6 die los op de cilinder met grond hadden
gelegen in de vriescel, hebben we met overdruk en onderdruk getest, ze
bleken beide nog in perfecte staat te zijn.
Daarmee is aangetoond dat tensiometers tijdens vorstperioden tot minstens 12°C in de grond kunnen zitten en dan niet kapot vriezen. Na de vorstperiode
moeten ze wel opnieuw met ontlucht water gevuld worden.
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