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I. INLEIDING

A. Delvano

Delvano is een Belgische constructeur van zelfrijdende spuit-
machines sinds 1960. Naast zelfrijders wordt ook een volle-
dig gamma gedragen en getrokken veldspuiten aangeboden
die ingezet kunnen worden in de land- en tuinbouw.

B. Uitbreiding gamma veldspuiten

Het toepassen van pesticiden is een onmisbaar geïntegreerd
onderdeel in de agrarische wereld van de 21e eeuw. In de
land- en tuinbouw worden toestellen zoals veldspuiten in-
gezet om gewassen met insecticide, herbicide of fungicide
middelen te bespuiten. Spuitmachines kunnen onderverdeeld
worden in drie categorieën: gedragen, getrokken en zelfrij-
dende machines.[1]

De landbouwbedrijven worden steeds groter en proberen zich
meer en meer te concentreren op één bepaald gewas. Hier-
door is een gepaste veldspuit voor de bescherming van deze
gewassen zeker essentieel. De keuze van het type spuitma-
chine hangt af van de oppervlakte die beschermd moet wor-
den en de afstand tussen de aanzuigplaats en het veld.

In gebieden waar het aantal aanzuigplaatsen gering en de af-
stand naar het veld groot is, is een veldspuit met een grote
capaciteit zeker geen overbodige luxe. Op die manier kan ef-
ficiënt gewerkt worden zonder veel kostbare tijd te verliezen
met transport. Ook in droge landbouwgebieden is het effici-
ënter werken als de gewassen tegelijk beschermd en bevloeid
worden.

Op de markt zijn verschillende constructeurs terug te vinden
die hun gamma in getrokken spuitmachines uitgebreid of ver-
nieuwd hebben om op deze vraag in te kunnen spelen. Hierbij
wordt vooral de aandacht gelegd op de capaciteit van de spuit
en de verdere automatisering van de machine. Steeds meer
wordt geopteerd voor ruime keuzemogelijkheden in uitvoe-
ringen van spuitmachines. Voor de gebruiker is het belangrijk
een spuit te kunnen kiezen op maat van zijn bedrijf.

Momenteel biedt Delvano nv een breed gamma aan met
verschillende modellen: zowel zelfrijdende, getrokken als
driepunts-gedragen spuitmachines. Nu wil Delvano nv het
gamma van de getrokken veldspuiten met enkele as uitbrei-
den met tandem veldspuiten (dubbele as). Hierdoor kan de
huidige maximale capaciteit van 7000 liter verhoogd worden
tot een capaciteit tussen de 10.000 en 15.000 liter.

Door het aanbieden van een nieuwe machine kan een breder
publiek aangesproken worden, met name zij die nood hebben
aan een veldspuit met extra grote capaciteit. De doelgroep
van deze spuitmachine zijn landbouwers die grote oppervlak-
tes hebben, aangeplant met eenzelfde gewas, of die gewassen
kweken in gebieden die veel irrigatie vergen.

II. DOELSTELLINGEN

Het doel van deze masterproef is het onderzoeken en ontwik-
kelen (R&D) van een getrokken spuitmachine die voorzien
moet worden van een tandemstel. Doordat de capaciteit van
de huidige getrokken spuiten (max. 7000 liter) dient vergroot
te worden (>10.000 liter), zorgt dit ervoor dat de maximaal
toegelaten massa per dragende as overschreden wordt. Om
deze overbelasting weg te nemen moet een extra draagas toe-
gevoegd worden.[2]

Dit zorgt voor extra complexiteit voor de hydraulische aan-
sturing van de wielen, om tot een optimale (automatische)
spoorvolging en minimale gewasschade komen.

Op de markt bestaan al heel wat veldspuiten in allerhande
soorten en groottes. Om de technisch kennis over deze ma-
chines te verruimen wordt eerst een grondig marktonderzoek
uitgevoerd. De tweede stap in deze masterproef is onderzoe-
ken welk autonoom spoorvolgsysteem het meest adequate is.
Eenmaal een keuze gemaakt is voor het spoorvolgsysteem
kan het ontwikkelingsproces gestart worden. Dit bestaat uit
het ontwerp van de veldspuit. De sterkteberekeningen van
het chassis vormt het vierde luik van deze masterproef.

In deze thesis wordt het concept zowel theoretisch onder-
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bouwd, alsook ontworpen in een CAD-omgeving.

III. RESULTATEN

A. Spoorvolging

Door verschillende spoorvolgsystemen uit te zetten en te ver-
gelijken kunnen de voor- en nadelen afgewogen worden, en
kan hierover een oordeel geveld worden. Enkele van de op-
gesomde methodes worden al toegepast door concurrerende
veldspuitproducenten.

Eén van de spoorvolgsystemen die vaak toegepast worden is
de dubbele fusee gestuurde tandem (Figuur 1)[3]. Toch blijkt
dit niet de beste oplossing te zijn. Bij het nemen van zeer
scherpe bochten lopen de twee achterste wielen van de aan-
hanger naast het gevormde spoor van de tractor, wat extra ge-
wasschade tot gevolg heeft. Ook moeten de achterste wielen
te sterk uitwijken waardoor deze tegen het chassis kunnen lo-
pen. De reden waarom toch voor dit systeem gekozen wordt
is de vloeiende stuurbeweging van de wielen. Hierdoor wordt
de spuitboom niet specifiek beïnvloed en blijft deze stabiel.

Figuur 1: Tandem veldspuit met twee fusee-gestuurde assen.

Een beter spoorvolgsysteem is een tandem met een ge-
stuurde dissel en één fusee gestuurde as. Ook dit systeem
wordt aan de hand van een schematische voorstelling gecon-
troleerd op de goede werking (Figuur 2). Bij deze methode
wordt de dissel zo gestuurd dat het verlengde van de voor-
asmiddellijn het middelpunt snijdt van de draaicirkel. Ook
de geïmplementeerde fusee-gestuurde as wordt extra bijge-
stuurd waardoor het middelpunt van de door de achterwielen
beschreven cirkel samenvalt met die van de draaicirkel (ge-
dwongen meeloopas). Door gebruik te maken van een ge-
stuurde dissel wordt tijdens het nemen van een bocht de rich-
ting van de volledige spuitmachine gecoördineerd, op die ma-
nier ligt het traject van de voor- en achteras nauw bij elkaar.
Hierdoor kan het gevormde trekkerspoor accuraat gevolgd
worden. Nog een voordeel van dit systeem is het loodrecht
blijven van de spuitboom met het rijspoor tijdens het nemen
van bochten. Het zwiepen van de spuitboom dat zich voor-

doet bij enkelassige machines, tijdens disselcorrecties, wordt
bij de tandem veldspuit beperkt door de achterste draagas.

Figuur 2: Tandem veldspuit bestaande uit de combinatie van dissel-
sturing en één fusee gestuurde as.

Als gevolg van bovengenoemde argumenten wordt geko-
zen voor het spoorsysteem met de combinatie van een ge-
stuurde dissel en één fusee gestuurde as.

B. Ontwerp

Na de keuze van een geschikt spoorvolgsysteem kan gestart
worden met het eigenlijke doel van deze masterproef, name-
lijk het ontwerpen van de tandem veldspuit. De nieuwe veld-
spuit wordt opgedeeld in het ontwerpen van het chassis, de
draagassen en hun vering, de gestuurde dissel en de spuittank
met bijhorende schoonwatertank (Figuur 3).

Figuur 3: Ontwerp van het tandem chassis.

Voor het chassis wordt gekozen om gebruik te maken van
geplooide profielen, dit omdat bij lange buisprofielen vaak
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problemen zijn met vervormingen. Ook kan later bij ge-
plooide profielen overgeschakeld worden naar andere mate-
rialen, zoals hogesterktestaal, waardoor het gewicht van het
chassis gereduceerd kan worden. Om de schokken van deze
machine op te vangen wordt hydropneumatische vering toe-
gepast, wat ideaal is tijdens het berijden van ruwe terreinen
[4]. Het grote voordeel van deze vering is dat de veereigen-
schappen kunnen aangepast worden afhankelijk van de belas-
ting en het voertuigniveau constant kan worden gehouden. In
Figuur 4 wordt een exploded view van het ontwerp weerge-
geven.

Figuur 4: Explode van de ontworpen tandem veldspuit.

Tijdens het ontwerp wordt rekening gehouden met on-
derdelen die gebruikt worden in andere veldspuittypes, op
die manier kan de stockage van verschillende componenten
in het magazijn worden beperkt en de productieprijs gere-
duceerd. Natuurlijk moeten de nieuw ontworpen en herge-
bruikte onderdelen worden gecontroleerd aan de hand van
sterkteberekeningen en hun inwerkende belastingen. Deze
berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van een ein-
dige elementen analyse via het CAE-pakket van SIEMENS
NX (Computer-Aided Engineering). Via deze analyse kun-
nen alle zwakke punten in de constructie terug gevonden wor-
den en geëlimineerd worden.(Figuur 5)

Figuur 5: Sterkteberekening op de zwenkbare dissel.

IV. BESLUIT

Het bezoeken van verschillende landbouwmechanisatie beur-
zen en het uitvoeren van een marktstudie bracht uiteindelijk
een volledig uitgewerkt concept van een tandem veldspuit
met zich mee. Door het combineren van verschillende ideale
systemen wordt een concept bekomen met alle nodige ele-
menten. Het ontwerpen van de veldspuit was een tijdrovende
aspect in deze masterproef, vooral de vele details vergden
veel aandacht.

Door het bovenvlak van het chassis samen met het linker en
rechter profiel één geheel te laten vormen, wordt een sterk en
parallel chassis gevormd. Het achterframe waaraan de spuit-
boom wordt gemonteerd is opgebouwd uit zo weinig moge-
lijk onderdelen om het aantal lassen (verzwakkingen in de
constructie) te verminderen, zonder dat de sterkte hiervoor
moet inboeten. Hierbij moet extra aandacht besteed worden
aan de correctheid van de geplooide stukken. Voor de vering
van de draagassen kan teruggevallen worden op bestaande
componenten mits enkele kleine aanpassingen. Ook de ge-
stuurde dissel is een bestaand onderdeel die in dit ontwerp
aangevuld wordt met hydropneumatische vering, waardoor
het rijgedrag op de weg voor de bestuurder aangenamer ver-
loopt.

Uit de eindige elementen analyse zijn alle zwakke punten
van de constructie terug gevonden en vervolgens weggewerkt.
Het chassis is berekend om een vat van 11.000 liter (spuit-
en schoonwater tank) te dragen. De totale massa van de ma-
chine in beladen toestand komt overeen met 19.400kg, terwijl
volgens het Koninklijk Besluit (KB) de maximum toegelaten
massa voor tandem aanhangers 23.000kg mag zijn [2]. Dit
betekent dat er nog een kleine speling is voordat de maxi-
male toegelaten masse bereikt wordt. Rekening houdende
met deze eigenschappen is de nodige sterkte behaald.

Naast het technische wordt eveneens gedacht aan het estheti-
sche aspect, in dit het geval bij het ontwerpen van het spuitvat.
Dat moet niet enkel praktisch en stabiel zijn opgebouwd maar
moet ook mooi ogen. Het doel om de belangrijkste basis te
leggen van een tandem veldspuit is bereikt.
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