| achtergrond

Voorkeur voor prefab
maar de keuze is reuze

Wie een rondje langs de betonboeren maakt, ontdekt dat er meerdere waarheden zijn. Asfalt kan beter tegen
zuur dan beton. Of het geschikt is voor een sleufsilo? Prefab lijkt meestal de beste garanties te bieden.
Tekst en foto’s: Wilbert Beerling
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Sleufsilo’s lijken een onstuitbare
trend en winnen het, met oog op
stevig kunnen aanrijden en volumecapaciteit, vaak van de kuilplaat. Kies je voor
een sleufsilo, dan heb je stof tot nadenken.
Er kan namelijk van alles.

Asfalt of beton
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De eenvoudigste L-elementen om silowanden te
bouwen hebben alleen een teen. Een hak en de
zogenoemde steunberen ontbreken.

Een schuine wand vergemakkelijkt het aanrijden
en voorkomt dat het spatbord beschadigt, als je
met de trekkerband tegen de wand zit.

Asfalt heeft een hogere weerbaarheid tegen
zuur dan beton, ook beton met een zogeheten XA3-normering. Maar asfalt is ook duurder. Hoe veel duurder is afhankelijk van de
hoeveelheid. Voor bedrijven die minder dan
600 tot 800 vierkante meter moeten verharden, is asfalt economisch hoe dan ook niet
interessant. Maar ook bij grote hoeveelheden
is asfalt niet goedkoper dan betonplaten.
Wel worden de verschillen steeds kleiner,
naarmate het oppervlak groter wordt.
Sowieso is asfalt beter bestand tegen lagere
pH-waarden. Voorgefabriceerde betonplaten
hebben voor bedrijven met een minder stabiel plan het voordeel dat ze verplaatsbaar
zijn. De levensduur van betonplaten en
elementen wordt al gauw gesteld op 20 tot
30 jaar, soms zelfs op 50 jaar, afhankelijk
van de voersoort die er op of tegenaan ligt.
Ondanks de hogere weerbaarheid tegen
zuur, is asfalt niet duurzamer dan beton.
Bovendien kun je asfalt niet verplaatsen en
er is nog een nadeel: spoorvorming. In een
sleufsilo rijden vaak zware machines over
hetzelfde spoor. Een keiharde puinbaan
onder het asfalt is dan ook van groot belang.
Toch is spoorvorming nooit helemaal uit te
sluiten. “Door het schrapen met een dichte
bak, tast je de structuur en dus de weerbaarheid van het asfalt aan. Dat wordt nog
erger bij sporen in het asfalt”, zegt Edo
Bearzatto van Sim Beton uit Markelo. In dat
opzicht is asfalt dus enkel geschikt als je

voer uithaalt met een apparaat dat niet
over de vloer schraapt.
Hendrik Kornet van Kornet Beton uit Balk
noemt twee laatste nadelen van asfalt.
Voermengwagens staan tijdens het laden
met shovel of verreiker vaak op dezelfde
plaats. Die machines hebben vaak kleine
bandjes met een hoge druk per vierkante
centimeter. In de zomer kunnen die bandjes leiden tot deuken in het asfalt. Dat zorgt
uiteindelijk voor scheurtjes en daardoor
verniel je de structuur. Vierwielaangedreven
trekkers die achterwaarts de kuil op moeten
met een silagewagen, beschadigen bij heet
weer met de voorwielen het asfalt.”
Wat afschot betreft, prediken Sim Beton en
Kornet Beton één tot twee procent over de
volledige breedte in de lengterichting. Het
water moet namelijk snel afgevoerd worden,
zodat het voer in de silo niet verzadigd
raakt met water.

Hoek, hak of steunbeer
De dikte van de wand, de hoeveelheid ijzer
erin en de constructie bepalen de zijdelingse krachten die een wand kan verdragen.
De aslast die de silowand verdraagt, wordt
opgegeven bij een bepaalde afstand tot de
wand. Bijvoorbeeld 30 of 60 centimeter.
Een wand met alleen een hoek – zonder
hak en steunberen dus – verdraagt de laagste aslast. Als je dezelfde wand voorziet van
een hak, verandert het draaimoment van
het hele element: er is meer gewicht nodig
om het element te laten kantelen. Wanneer
de teen – het deel dat naar binnen steekt –
langer wordt, zul je nog meer gewicht
moetenoverbrengen op de wand. Ga je
de wand versterken met de zogenoemde
steunberen, dan wordt het element minder
breekbaar. Een steunbeer is een soort recht-

opstaande spant aan de buitenzijde van de
silowand.
Bij aanschaf van silowanden is het dus
vooral belangrijk dat je de aslast weet van
de machines die kort langs de wand rijden.
Een zware shovel van de loonwerker, vraagt
een andere silowand dan een middenklasse
trekker. Als bij een silowand een berekende
aslast opgegeven is, is die gebaseerd op de
silowand zonder grondbunker erachter.
Een grondbunker aanbrengen is dus geen
constructieve voorwaarde.

Betonkwaliteit
De betonsterkte wordt weergegeven met
twee cijfers. C60/75 bijvoorbeeld. “Die waarde zegt echter lang niet alles”, weet Bear
zatto. “Bij beton dat in contact komt met
zuren, is het belangrijk dat het beton geen
kalk bevat”, vervolgt hij. “Vaak wordt kalk
toegevoegd als vulmiddel. Er wordt dan
minder cement gebruikt. Voor de betonsterkte hoeft dat niet nadelig te zijn. Maar
iedere boer weet waarom hij kalk op zijn
land strooit: om de pH te verhogen.” Zuur
en kalk gaan dus niet samen. “Een betonsterkte C35/45 zonder kalk, is geschikter
voor een sleufsilo dan een betonsterkte
C60/75 met kalk”, aldus Bearzatto.

Gestort of geplaatst
Een gestorte betonvloer kent dezelfde
beperking als een asfaltvloer: je kunt hem
niet meer verplaatsen. Datzelfde geldt voor
gestorte zijwanden. Daarnaast is het risico
op bij prefab-elementen op kwaliteits
afwijkingen kleiner. Het beton is immers
al gestort en staat al even op voorraad. Een
vloer storten is niet per definitie duurder
dan een vloer leggen. Een bekisting maken
voor een wand, vergt iets meer hout en
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Het storten van grond tussen of tegen de silowanden is constructief geen vereiste. De wanden worden zo berekend dat ze met hun eigen kracht de zijwaartse druk kunnen
weerstaan. Grond storten is vaak wel geadviseerd om bij ongelukken ernstige schade te voorkomen en om een werkvloer tussen twee silo’s te creëeren.

timmerwerk. Maar als je tijdens de bouw
van een schuur of stal regelmatig met restjes blijft zitten, kan een silowand of silovloer een mooi putje zijn. Bouw je een silo
op een onstabiele bodem, dan biedt het
volledig storten soelaas. Mocht er toch wat
verzakken, dan ontstaan er in elk geval
geen hoogteverschillen tussen afzonderlijke
vloerdelen en wanddelen.

Profielen
Leg je een batterij silo’s neer, dan is het
handig om tussen twee kuilen wat ruimte
te hebben om folie aan te brengen, het
folie vast te leggen en om de kuil te ont
bloten en zand of banden op te slaan.
Heb je die ruimte niet, dan kun je een
omgekeerd T-profiel gebruiken om de
kuilente scheiden. Heb je de ruimte wel,
dan kun je met een U-profiel de twee kuilen
scheiden. De U vul je later deels op met
zand of puin. Een betonnen trap om makkelijk tussen de kuilen te komen is dikwijls
leverbaar. Je moet het ingebrachte zand of
puin wel draineren. In de betonnen trap zit
een kanaal waarin de drainagebuis kan uitmonden. Vanwege de afwatering hebben
zand en puin de voorkeur boven grond.
Zand of puin laat makkelijker water door.
“Aanbrengen van zand of puin in U-profielen
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is vaak voorgeschreven zodat de ernst van
een ongeval beperkt blijft als een wand
onverhoopt breekt”, weet Bearzatto.
Een U-profiel is constructief echter minder
sterk dan een L-profiel. De teen van een
L-profiel staat namelijk onder het ingekuilde materiaal en wordt zodoende evenwichtiger belast. Een voordeel van het scheiden
met twee L-profielen in plaats van een
U-profiel, is dat je ze op elke afstand van
elkaar kunt plaatsen.

Recht of schuin
Kies je voor schuingeconstrueerde silowanden, dan kun je meer voer kwijt. De breedte
van hoek tot hoek blijft gelijk, maar bovenin
wordt de silo breder. Bovendien is het voer
beter aan te rijden door de schuine wand.
Kornet zet de wanden standaard 2,5 procent
naar buiten om te voorkomen dat de spatborden van de trekker, of het mes van de
kuilvoersnijder, de wand raakt als je er met
de band tegenaan zit.

Staal of beton
Kornet Beton uit Balk levert stalen steun
beren: driehoekige stalen ramen waarin
een betonelement wordt geplaatst. Dat
beton-element heeft geen hoek. In wezen
is het een plaat die je in een stalen profiel

zet. Dat profiel staat vast tegen een stalen
balk aan die met hardhouten palen in de
bodem is verankerd of is verankerd door de
wand van de volgende silo. Tussen de silo’s
vormen zich dus kruisen. Met deze opzet
– waarbij de wandelementen niet aan de
vloer zijn verbonden – voorkomt Kornet
dat de silowanden nazakken. Een op zichzelf staand betonelement zakt namelijk
altijd iets na door het berijden en beladen
van de voet. En nazakken zorgt volgens
Huib Kornet altijd voor spleten en kieren
waardoor er lucht de kuil in kan. Kornet
adviseert de silowanden altijd te onder
steunen met zand of zandgrond. In elk
geval iets dat water doorlaat. Constructief is
het storten van grond niet voorgeschreven.
Kornet adviseert het folie over de rand vast
te leggen zodat alle hemelwater in de ruimte
tussen de silo’s kan weglopen en niet in de
openliggende kuil terechtkomt.
Wat met Kornets wanden ook kan, dankzij
de stalen frames, is de silowanden verhogen.
Het stalen frame wordt dan aangepast waardoor je de wand met een additionele betonplaat kunt verhogen. Je kunt dus op de
groei bouwen zonder te hoge wanden te
plaatsen.

