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1. Algemene opzet 

Het betredingsapparaat dient voor het onderzoek uit te voeren op 

het Instituut voor Oecologisch Onderzoek, afdeling Oecologisch 

Duinonderzoek te Oostvoorne. 

Om de betreding op afzonderlijke planten en op vegetaties in de 

veldsituatie te kunnen nabootsen, werd in oktober 1973 besloten 

een machine te ontwikkelen. In een programma van eisen werd om

schreven onder welke voorwaardendit apparaat moest funktioneren. 

Belangrijke punten waren: 

1. Variatie in het betredingspatroon moet mogelijk zijn. 

2. Variatie in de betradingaduur moet mogelijk zijn. 

3. Variatie in het betredingsgewicht moet mogelijk zijn. 

4. Alles moet volautomatisch werken. 

5. Alles moet ook met de hand bediend kunnen worden. 

6. Geluictsproduktie moet tot een minimum worden beperkt. 

7. Het apparaat moet zo worden gekonstrueerd, dat de levensduur 

minimaal vijf jaar is. 

Fig. 1. Overzicht van de proefvelden met de rails. Het betredings

apparaat staat geparkeerd onder de overkapping. 
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Fig. 2. A = de schakelkast; B = het oliedrukagregàat; C = de aan

drijfmotor; D = een stempel; E = de kabelhaspel. 

2. Konstruktie proefvelden 

Om de juiste geaardheid van de proefvelden te verkrijgen, was het 

noodzakelijk het terrein ter plaatse te ontgraven. Er werd een 

gleuf van 25 meter lang, 2.50 meter breed en 1 meter diep gemaakt. 

In deze put werden betonnen schotten geplaatst, zodat afzonderlijke 

vakken van 2.50x2.50 meter ontstonden. De wanden van deze vakken 

werden met plastic folie bekleed en gevuld met zand van de juiste 

hoedanigheid. Drie series proefvakken werden vervaardigd; drie 

vakken werden gevuld met onverdicht zand, drie met matig verdicht 

zand en vier waarvan de bodem sterk werd verdicht. De verdichtin

gen werden tot stand gebracht door het laagsgewjjs aantrillen van 

de vakken. Op deze wijze ontstonden dus 10 proefvakken. Langs deze 

vakken ·werden rails gelegd. Hierover rijdt een soort wagen waarop 

de apparatuur geplaatst is. De betonnen voeten waar de steunen 

voor de rails in staan, zijn voor een deel aan de betonnen schotten 

vastgegoten. Een trekstang verbindt twee tegenover elkaar liggen

de steunpunten, zodat de spoorbreedte gegarandeerd is. De steunen 

zijn thermisch verzinkt. Hierdoor wordt onderhoud tot een minimum 

beperkt. De eigenlijke rails, twaalf stukken van ieder 5 meter 

lang, werden met verf gekonserveerd (zie fig. 1). 
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~· ~euzebepaling 

Er bleken nogal wat mogelijkheden te zijn om de kunstmatige betre

ding tot stand te brengen. Gekozen is voor een systeem waarbij 

sprake is van werkelijk afzonderlijke, dus onafhankelijk van elkaar 

werkende, indrukken in de bodem. Op deze wijze zullen eventuele 

oneffenheden in de oppervlakte van de proefvelden, bijvoorbeeld 

door verstui ving ontstaan, geen invloed hebben op de druk ui tge

oefend door de afzonderlijke stempels. 

In het kader van deze gedachtengang pasten maar twee mogelijkheden 

nl. een hydraulisch of een pneumatisch (perslucht) systeem, met 

vertikaal werkende stempels. 

Het pneumatische systeem hebben wij op grond van o.a. de nogal 

forse afmetingen, hoge kosten en verminderde bedrijfszekerheid bij 

temperaturen onder nul ( condensvorming en ijs) afgewezen. IJ svor

ming kan wel voorkomen worden door de lucht eerst te drogen, maar 

hiervoor zouden dan weer speciale voorzieningen getroffen moeten 

worden. Smeerstofdocering is een ander aspekt. Een zeer regelma

tige en nauwgezette kontrole hierop is een dwingende eis. 

Een systeem waarbij vloeistof als drukmedium wordt gebruikt werkt 

direkter en is kleiner van omvang. Bij lage temperaturen werkt het 

trager. De geluidsproduktie is lager dan bij eenpersluchtsysteem 

en het is minder onderhoud-behoeftig. 

Gekozen is voor het hydraulische systeem. 



-4-
4. Drukeenheden 

Uit het eisenprogramma bleek dat de kracht van een indruk gevarieerd 

moest kunnen worden, doch in ieder geval gelijk zou moeten kunnen 

zijn aan het gewicht van een volwassen mens. Wij hielden hiervoor 80 kg 

aan. Voor de oppervlakte van de indruk hielden wij 210 cm2 aan, het

geen ongeveer overeenkomt met de grootte van een mensen voet. Uit 

het laatste volgt dat de grootte van een stempel ca. 145x145 mm 

moest zijn. Over de effectieve breedte van de proefvelden, ca. 210 cm, 

konden wij 14 drukeenheden op één lijn plaatsen. De tussenruimte van 

de stempels onderling zou dan bijna 7 mm zijn. In de beschikbare 

ruimte per drukeenheid paste een dubbelwerkende hydr!iulise,he cilin

der met een boring van 40 mm, een slag van 400 mm met zuigerstang

diameter van 20 mm. Door de vierkante vorm en de geringe onderlinge 

afstand zou bij draaiing van de zuigerstang om de eigen lengteas het 

gevaar bestaan dat de stempels elkaar zouden raken en daardoor een 

goed funktioneren zouden verhinderen. Hiertoe is een speciale ge

leiding gekonstrueerd die dit verhindert. 

De wijze van bevestigen van de stempels aan de zuigerstangen is 

in zeker opzicht te vergelijken met een enkelgewricht. Oneffenheden 

van de bodem worden hierdoor "aangevoeld" en de stempels zetten 
' zich dus vanzelf in de goede positie. Om het aankleven van zand 

en zaad aan de stempels tot een minimum te beperken werden deze 

van een rilsan coating voorzien. 

Fig. 3· A = stempel met rilaan coating; B = as waar de stempel zich 
om bewegen kan; C =zuigerstang; D = geleiding die het dr«:~.ien 
van de zuigerstang verhindert; E = schakelaar die het raken 
van de bodem signaleert. Hierdoor wordt het mechanisme gestart 
dat de duur van de indruk bepaalt. F = kabelgeleiding. 
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5. Oliedrukagregaat, oliedruk en distributie 

Voor het opwekken van de vloeistofdruk bedienden wij ons van een 

standaard agregaat met de volgende specifikatie: 

Tandwielpomp, kapaciteit 10,6ltr/min 180 bar max; Motor, 4pk 380 V; 

Manometer, 25 bar max met in/uit knop; Overdrukventiel, instelbaar; 

Tankinhoud 25ltr; Zuigfilter, retourfilter en ontluchtingsfilter. 
2 Hieruit blijkt dat het mogelijk is om een druk van 180 kg/cm op de 

zuigeruit te oefenen. Dit betekent dat de druk op een stempel max. 

2250 kg kan bedragen, hetgeen overeenkomt met ca. 10,7 kg/ cm2 bo

demoppervlakte. Omdat met veellagere drukken wordt gewerkt, werd 

een manometer val.! 25 bar gemonteerd. Hierdoor wordt een druk van 

6,5 bar, die nodig is om een gewicht van 80 kg op de bodem te la

ten werken, redelijk goed instelbaar en afleesbaar. Gezien de hoge 

kapaciteit zou de 4 pk motor zeker de helft lichter kunnen zijn. 

Als dit ook zou leiden tot een lagere geluidsproduktie, waren wij 

hiertoe zeker overgegaan. De tandwielpomp is echter de grootste ge

luidsproducent en het monteren van een lichtere motor heeft dus 

weinig zin. 

Iedere cilinder heeft zijn eigen aansluiting met het agregaat d.m.v. 

elektrisch bediende stuurventielen. Met deze ventielen is het moge

lijk de vloeistofdruk op de onder- danwel bovenkant van de zuiger te 

laten werken. Als alle ventielen gesloten zijn, opent zich automa

tisch een klep, waardoor de olie door een ringleiding wordt rond

gepompt. Hierdoor wordt het voortdurend werken van het overdrukven

tiel voorkomen, hetgeen bedrijfsduur en goede werking ten goede komt. 

Fig. 4. Het oliedrukagregaat onder het regenscherm. 
A = motor voor de pomp, 4 pk; B = oliereservoir, 25 ltr; 
C = manometer, 25 bar max; D = in/uit knop voor de mano
meter; E = retourfilter; F = instelbare overdrukventiel; 
G = persleiding; H = retourleiding. 
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6. Schakelkast 

De meeste elektrische bedienings- en regelorganen zijn in een 

aparte kast ondergebracht. De opbouw hiervan is zo gekozen dat 

de belangrijkste zaken op ooghoogte staan. Onder de kast zijn twee 

zekeringenkasten met schakelaars aangebracht. Eén herbergt de 

voeding voor de 380 V apparatuur (aandrijfmotor, oliepomp en ka

belhaspel), de andere is voor de drie stuurstroomgroepen (220 V). 

Een deksel bestaandeuiteen aluminium montuur met perspex ruit, 

sluit de voorkant min of meer stofdicht af. De achterzijde van de 

kast is voorzien van een deksel, dat op een rubber pakking is 

vastgeschroefd. 

_j 

Fig. 5. De schakelkast met het bedieningspaneel. 
A = ponskaartlezer; 
B -= schakelklok, waarop de duur van de indruk kan worden 

c = 

D = 
E = 
F = 
G = 

ingesteld; 
klok, waarop de tijd tussen twee starts kan wordenin
gesteld; 
klokken, die nodig zijn voor de aandrijving van de wagen; 
serie drukschakelaars voor oe handbediening; 
schaklaar voor automatische werking of handbediening; 
schakelaar voor handbediening van de rij~ichting van~ 

wagen; 
H = schakelaar voor tussentijdse ponskaartwisseling; 
I = hoofdschakelaar voor de 380 V in de kaot. 
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?. Programmering van de stempels 

Om een keuze te kunnen maken uit de 14 stempels is gebruik ge

maakt van een ponskaart-besturing. 

De onderzoeker· maakt aan de hand van een betredingsprogramma zelf 

de ponskaarten. Deze kaarten repeteren. Dat wil zeggen, dat na 60 

11stappen11 de kaart automatisch in de beginpositie terug komt. Er 

komt zodoende een phaseverschuiving in het betredingspatroon tot 

stand, tenzij het uit te voeren programma precies 60 "stappen" lang 

is. Wanneer in de kaart de opdracht steeds in dezelfde vorm her

haald wordt, blijft phaseverschuiving natuurlijk ook achterwege. 

Via relais wordt de opdracht aan de stuurventielen doorgegeven. 

Een gaatje in de kaart betekent een neergaande beweging van de 

stempels, geen gaatje betekent een opgaande beweging van de stem

pels. 

De 60 "stappen" in de ponskaart werken dus uit op 30 af te druk

ken regels in de proefvelden. 

Fig. 6. Een zojuist ingevoerde ponskaart. 
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8. Duur van de indruk 

Om de duur van de indruk te kunnen bepalen werden aan de assen van 

de "enkelgewrichten" schakelaars gemonteerd. Door de stempels te 

voorzien van sleufgaten ter plaatse van de as (fig. 3), ontstaat 

de mogelijkheid van signalering als een stempel de bodem raakt. De 

as zal dan door het sleufgat verder doorzakken waardoor de schake

laar wordt bediend. Op dit signaal treedt een tijdmechanisme (fig. 5) 

in werking. Als de ingestelde tijdsduur verstreken is, wordt de pons

kaart in de volgende positie gedirigeerd, watdus wil zeggen dat 

alle stempels "optt gaan. 

Er is pas sprake van drukopbouw als alle stempels op de bodem 

staan. Als de stempels omhoog komen, moeten zij in de bovenste po

si tie een schakelaar bedienen (fig. 7). De kontakten van deze scha

kelaars zijn in serie met elkaar verbonden. De stuurstroom voor de 

aandrijving van de wagen loopt over deze kontakten en overbrugt de 

stopschakelaar voor de positionering. Als niet alle stempels omhoog 

zijn, kan de wagen niet verder rijden. Hierdoor wordt beschadiging 

van de proefvelden en de machine voorkomen. 

Fig. 7. 

A = schakelaar waarover de 
stuurstroom van de aan
drijfmotor loopt. Er zijn 
14 van deze schakelaars 
die allen in serie met 
elkaar verbonden zijn. 
Zolang niet alle kontak
ten gesloten zijn kan de 
wagen dus niet rijden. 

B = hydraulische cilinder; 
C = kabelgeleiding naar de 

stempelschakelaars, zie 
ook fig. 3. 



-9-
9. Positionering van de wagen 

Om de stopplaatsen van de wagen aan te geven wordt gebruik gemaakt 

van een as die aan vier zijden voorzien is van zogenaamde ruiters. 

Deze as is 25 meter lang en rust om de 2.50 meter in een lager, 

dat op zijn beurt weer aan de bui tenzijde rail gemonteerd is. Deze 

ruiters kunnen op iedere willekeurige plaats langs de as worden 

vastgezet. Door de as in vier standen te kunnen fixeren wordt een 

extra dimensie toegevoegd aan de variatie in het betredingspatroon. 

Een speciale positionerings-schakelaar, aande wagen gemonteerd, 

heeft twee funkties: als de schakelaar een rui ter ontmoet, stopt 

de wagen; tevens komt de ponskaart in de volgende positie. 

Fig. 8. 
De as met ruitertjes die 
langs de rail gemonteerd 
is. De ruitertjes kunnen 
op vier zijden worden aan
gebracht. De as kan in 
vier standen worden vast
gezet. 
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Fig. 9. De positionerings-schakelaar ontmoet een ruitertje. 

Hierdoor stoptde wagen en schuift de ponskaart één 

stap verder. 
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10. Automatische start en retour 

De starttijden voor het betredingsapparaat worden ingesteld op een 

schakelklok. De tijd tussen twee starts kan varieren van 10 minuten 

tot 100 uur (fig. 5). 
Als de klok de ingestelde tijd heeft afgeteld, begint een betredinga

cyclus. De klok komt dan weer op de vooringestelde waarde terug en 

begint onmiddellijk daarna weer af te tellen. Het is duidelijk, dat 

als een cyclus één uur duurt, de ingestelde tijd op de klok niet 

korter mag zijn, anders zou het startsignaal gegeven worden als 

alles nog in bedrijf is. 

Wanneer de wagen alle stopplaatsen (ruitertjes) heeft afgewerkt, 

ontmoet een eindschakelaar de eindstop. Deze markering is op de 

rails aangebracht en is zodaniguitgevoerd dat, wanneer de machine 

niet op het stopsignaal reageert, deze als buffer dienst doet. De 

wagen kan dus niet van de rails rijden (fig. 10). Zodra de eind

schakelaar in werking treedt, stopt de wagen en wordt het gehele 

hydraulische systeem uitgeschakeld. De aandrijfmotor wordt omge

poold en de wagen rijdt in omgekeerde richting. Ook nu raakt de 

stopschakelaar geregeld aan de ruitertjes, maar het stopcircuit 

is overbrugd, de wagen rijdt dus gewoon door. 

Zodra de wagen in de parkeergarage is aangekomen, wordt weer een 

eindschakelaar bediend. Deze stopt de aandrijfmotor en het apparaat 

is weer gereed om de volgende betredingscyclus aan te vangen. De 

eindstop in de parkeergarage is zo uitgevoerd dat ze gemakkelijk 

met de hand kan worden verwijderd (fig. 11). Hierdoor is een tus

sentijdse start mogelijk. 

Fig. 10. De eindstop is verplaatsbaar op de rail gemonteerd. Als de 
eindschakelaar hier tegenaan komt, stopt de wagen; de olie
pomp valt uit en de aandrijfmotor gaat in omgekeerde richting 
draaien. De wagen gaat terug naar de parkeergarage. 
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11. Handbediening 

Door alle schakelingen die tijdens het automatische bedrijf in wer

king zijn te overbruggen met gewone handbediende schakelaars, on t

staat een mogelijkheid om het apparaat met de hand te sturen. De 

ponskaart in het leesapparaat moet dan wel worden vervangen door 

een "blinde" kaart. Het kiezen van de stempels geschiedt d.m.v. 

drukschakelaars. Eerst worden de gewenste knoppen ingedrukt, 

daarna wordt de stroom pas ingeschakeld. Zodoende ontstaat een ge

lijktijdige start van de stempels. Indien dit niet gewenst wordt, 

laat men de drukschakelaar die de stroom inschakelt, ingedrukt 

staan. Drukt men dan op een van de andere knoppen dan gaat de cor

responderende stempel gelijk naar beneden. Op deze laatste manier 

is een tijdkontrole voor de duur van de indruk moeilijk. 

"Vooruit" en "achteruit" van de wagen gaat via een driestanden

schakelaar. De tussenstand is "stop" (fig. 5). 

Fig. 11. De eindstop in de parkeergarage is zo uitgevoerd dat deze 
gemakkelijk met de hand kan worden verwijderd. Hierdoor is 
een tussentijdse start mogelijk. 
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12. Kabelgeleiding 

De aansluiting aan het elektrische net geschiedt door middel van 

een neopreen kabel 5x4 mm
2 

uit het gebouw. Langs een aantal palen 

loopt deze kabel bovengronds naa:c het centrale aansluitpunt, dat 

langs de rails gelegen is 25 meter vanaf de parkeerplaats. Dat is 

precies halverwege de toekomstige lengte van de proefvelden. 

Op de wagen is een automatische kabelhaspel gemonteerd (fig.12). 

De voedingskabel die langs de proefvelden op de grond ligt, wordt 

dus tijdens het rijden opgewonden, tot op het punt waar de kabel aan 

het centrale aansluitpunt zit. Als de wagen dit punt passeert 

wordt de haspel weer afgewonden. 

De werking van de automatische haspel berust eigenlijk op het ver

hinderen van de draaibeweging van de motor door de gespannen kabel. 

Dit gaat gepaard met een flinke warmte-ontwikkeling, maar de wik

kelingen zijn zodanig bemeten dat van verbranden geen sprake kan 

zijn. 

Het is duidelijk dat het anker van de motor zelf tegen zijn draai

richting gedwongen wordt als het centrale aansluitpunt gepasseerd 

is. 

Fig. 12. Kabelaansluiting aan de wagen. 
De haspel draait tot het vaste aansluitpunt rechtsom, 
daarna linksom. 
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13. Konservering 

Boven de aandrijfmotor, het ventielenrek en het agregaat zijn perspex 

regenschermen aangebracht. Omdat het milieu nogal agressief is 

(zeelucht en industrie) werd de gehele wagen thermisch verzinkt 

en daarna met een goede autolak gespoten. De delen die om tech

nische reden niet gegalvaniseerd konden worden, werden volgens 

een goed verfpraeede gekonserveerd. Bouten, moeren, sluitplaten, 

draadeinden alsmede bepaalde geleidingen werden van roestvrijstaal 

gemaakt. Delen die extra bescherming behoeven, zoals de schakel

kast en het agregaat werden bovendien nog voorzien van een spe

ciale hoes. 

14. Wagenbouw en inrichting 

Door de flinke drukken die op de bodem kunnen werken was het nood

zakelijk de wagen zo zwaar mogelijk te bouwen. We streefden naar een 

gewicht van ongeveer 2 ton. Zwaar U-profiel (180x60 mm), buis 

( 140x140 mm) en strip ( 180x15 mm) vormen eigenlijk de hoofdbestand

delen van het geraamte van de wagen. Alle grote stukken werden 

apart gemaakt en later met behulp van bouten en moeren aan elkaar 

gezet. 

Voor de montage van de drukeenheden is een speciaal freem ge

konstrueerd dat tussen de in de lengte liggende U-profielen past 

(fig. 7). Het achterste deel van de wagen werd voorzien van een 

zogenaamde "tranenplaat". Hierdoor ontstond een soort bordes, 

waarop een agregaat, een rek met ventielen, de schakelkast en een 

kabelhaspel een plaats vonden. De aandrijfmotor en een fotostatief 

bevinden zich aan de voorzijde (fig. 13). 

Links en rechts van de aandrijfmotor zijn roosters aangebracht, als 

mogelijkheid om verzwaringen op te plaatsen. 
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15. Fotostatief 

AdZ/B/76/1015 

Om op proefvelden gemakkelijk te kunnen fotograferen werd aan de 

voorkant op de wagen een stellage gebouwd waarop een kamera ge

monteerd kan worden (fig. 13). Door de helling die het statief 

maakt met het horizontale vlak (ca. 60°) is het niet nodig dat 

lange en vaak slappe hulpstukken worden gebruikt .voor de juiste 

positionering van de kamera. Traptreden vergemakkelijken de be

diening van de kamera en de beoordeling van het te fotograferen 

gedeelte. 

Fig. 13. 
Vooraanzicht van het appa
raat. 
A .". fotostatief; 
B = plaats voor de kamera. 
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