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Een gemodificeerde standaardtrekker
als slibruimmachine
Inleiding
Op de middelgrote en kleine installaties wordt het slib in het
algemeen op zandbedden gedroogd.
Het met de hand ruimen van de droogbedden is een zwaar,
arbeidsintensief en kostbaar karwei. Door bepaalde weersinvloeden is bovendien het slib in een groot aantal bedden
gelijktijdig droog, zodat in korte tijd een grote ruimingscapaciteit ter beschikking moet staan. Het is uit een oogpunt
van personeelsbezetting niet mogelijk om in dergelijke gevallen voldoende mankracht in te kunnen zetten. Uitbesteding
van het werk kan worden overwogen, hoewel veelal in de
zomerperiode de loonbedrijven het zwaarst belast zijn.
Diverse goedwerkende apparatuur voor slibruiming is beschikbaar, maar het bezwaar van deze apparatuur is de relatief
hoge aanschaffingsprijs voor kleine installaties. Bovendien
moeten hoge bedragen geïnvesteerd worden in de bouwkundige aanpassing van de droogbedden. De apparatuur is
niet transportabel en, ter verhoging van het rendement, daardoor ook niet op meer dan één installatie te gebruiken.
Reéele toepassingsmogelijkheden zijn slechts te vinden op de
middelgrote tot grote installaties ( > 75.000 i.e.).
In een aantal gevallen wordt het slib geruimd met behulp
van een zgn. „laadschop" of „laadriek", die gemonteerd is op
een of ander motorvoertuig. Meestal moet de bodem van het
droogbed worden aangepast.
Het bed wordt daartoe voorzien van rijstroken of het wordt
geplaveid met klinkers, geperforeerde tegels of asfalt. Dit
brengt extra kosten met zich mede, maar vermindert ook
bijna steeds de droogcapaciteit van de bedden. In feite doet
geconstateerd worden, dat op die installaties, waar droogbedden zijn aangebracht nog sprake is van een groot zuiveringsvraagstuk. Om deze reden startte de technologische
dienst een onderzoek naar nieuwe ruimingsmogelijkheden.
Gezocht werd naar een type loader, waarmede de bedden
mechanisch zijn te ruimen en waaraan niet de eerdergenoemde nadelen kleven. Een dergelijk apparaat moet dan naast
het bezitten van een goede productiecapaciteit, voldoen aan
de volgende eisen:

e. het apparaat moet redelijk verplaatsbaar zijn (voor werkzaamheden op andere installaties).
Door de technologische dienst werd een apparaat beproefd,
dat redelijk aan deze eisen voldoet. Afb. 1 geeft een beeld
van de machine.
Beschrijving van het type loader
Bij de beproeving werd gebruik gemaakt van een „Holder"
trekker met vierwielaandrijving en een vermogen van 30 pk
(DIN). De trekker is voorzien van 50 cm brede banden met
een kleine profilering. De hydraulisch bekrachtigde vierwielbesturing, waarvan zich het scharnierpunt in het midden van
de loader bevindt, maakt het mogelijk te manoeuvreren met
uiterst korte draaicirkel. Hierbij treedt geen wringing van de
banden op, zodat de bodem in het droogbed geheel in tact
blijft. De achterwielen volgen het spoor van de voorwielen
en omgekeerd.
Om het ruimen van het slib mogelijk te maken is op de
trekker een grote „riek" gemonteerd. Tandafstand en hoofdafmetingen hangen samen met de laagdikte en het soort slib
dat geruimd moet worden.
Doordat de breedte van de laadriek groter is dan de breedte
van de machine, kan ook langs de wanden van het bed
worden gewerkt.
Resultaten van de ruiming
Afbeelding 2 laat het droogbed zien, nadat een gedeelte door
de machine geruimd is. Het betreft hier uitgegist mengslib
van een aktiefslibinstallatie, met zeer slechte ontwateringseigenschappen. De sliblaag was bijzonder dun ( ± 4 cm) en
de onderlinge binding van het slib was matig, hetgeen voor
de proefomstandigheden als een extra handicap moet worden
aangemerkt.

a. het zandbed en de drainering mogen niet beschadigd
worden;
b. het bed moet na ruiming schoon zijn;
c. er mag niet te veel zand worden meegenomen;
d. het mechanisch ruimen moet ook uit economische overwegingen aantrekkelijk zijn;

Uit de beproeving is wel gebleken, dat de riek nog voor
verbetering vatbaar is, waardoor de kwaliteit en kwantiteit
van het werk nog kunnen verbeteren.
De wijze van transport is uitgebeeld in afb. 3. Met de kipwagen wordt het slib naar de stortplaats afgevoerd.
Hoewel de machine tamelijk breed is wordt dit, mede als
gevolg van de grote wendbaarheid, niet als een nadeel ervaren. De ruimingscapaciteit bedraagt afhankelijk van de
hoedangheid van het slib en de vaardigheid van de bestuurder 100 tot 150 m 2 per uur. Tijdens de beproeving kon dit
nog niet voldoende nauwkeurig uitgeprobeerd worden, om-

Afb. 1.

Afb. 2.
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NIEUWSBERICHTEN
Gerekend met een afschrijvingstermijn van vijf jaren en een
gemiddelde rentevoet van 8 % zullen de totale jaarlijkse
kosten ongeveer ƒ 6000,— tot ƒ 6500,— bedragen.
Een en ander is afhankelijk van de bezettingsgraad van de
machine.
Algemene machinegegevens:
Fabrikaat: Holder
Type: Cultitrac A.G.3
Vermogen: 30 pk (DIN) bij 2300 omw/min.
Zes versnellingen vooruit en drie achteruit
Vierwielaandrijving; max. snelheid ± 20 km/uur
Vierwielbesturing met hydraulische bekrachtiging
Extra brede banden
Gewicht: 1800 kg (totaal incl. laadriek)
Breedte: ~ 150 cm
Prijs: ~ ƒ 22.000,— (totaal incl. BTW).

Afb. 3.

dat de bedieningsman nog geen ervaring met de loader had
en bovendien zeer moeilijke objecten voor ruiming waren
uitgekozen.
De aangegeven capaciteit komt overeen met de capaciteit
van vier tot vijf mankrachten.
Voordelen die speciaal deze machine bezit, zijn het lage gewicht, de grote wendbaarheid en de relatief lage aankoopprijs.
Verdere voordelen die ook voor andere machines van een
dergelijk type gelden zijn:
a. de machine kan, wegens de mobiliteit, op verschillende
installaties gebruikt worden;
b. de machine kan voor meerdere werkzaamheden worden
toegepast, o.a. voor het interne transport en het terreinonderhoud.

Samenvatting
Voor ruimingsdoeleinden van slib uit droogbedden op kleine
installaties werd een type loader beproefd, die goede mogelijkheden biedt voor de toekomst.
De combinatie van vierwielaandrijving, brede banden, laag
gewicht en vierwielbesturing maakt het apparaat geschikt
voor het ruimen van droogbedden zonder verharde bodem of
rijstroken.
Aan de „laadriek" zullen wellicht enige correcties nodig zijn.
Andere werkzaamheden op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
kunnen met deze machine worden uitgevoerd.
De aanschaffingsprijs is relatief laag.
Een collectief gebruik op verschillende installaties is mogelijk.
Voetnoot:
De machine werd beschikbaar gesteld door de fa. J. H. Sleutjens,
Donksestraat 17, Den Dunge».

Kleve gaat afvalwater voor naaste buren
zuiveren
Over anderhalf jaar zal de Rijn weer
200.000 i.e. minder ons land binnen
voeren dan thans het geval is. Eind
1973 hoopt men namelijk bij Kleve,
„onder de rook" van Elten en vlak aan
de grens met Nederland, aan de Rijn,
een nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie in gebruik te nemen, die dan het
afvalwater van de 45.000 inwoners van
Kleve, van de omgeving en niet te vergeten van een (Nederlandse) chocoladefabriek (Bensdorp) en een (Nederlandse)
margarinefabriek (Union/Rama van Unilever) biologisch gezuiverd in de Rijn
zal laten afvloeien.
De stad Kleve bouwt deze installatie in
het kader van de algemene Westduitse
milieuhygiënische maatregelen, dat is
natuurlijk waar, maar niet ontkend kan
worden, dat alleen de verder stroomafwaarts gelegen bewoners van de Rijn,
en dat zijn geen Duitsers, er plezier van
zullen beleven. Wellicht een klein beetje
om die reden was dit tijdschrift uitgenodigd om dit Richtfest, een feest bij
gelegenheid van het afsluiten van het
bouwtechnische gedeelte, mee te maken.
Een aantal sprekers voerde bij die gelegenheid in de Raadzaal van Kleve
het woord en één van die sprekers was
— om dezelfde bovengenoemde reden —
ir. H. de Vries van Rijkswaterstaat, die
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uit hoofde van zijn intensieve bemoeiingen met de Internationale Rijncommissie bij uitstek geschikt was een
boekje open te doen over de Rijn.
Zijn voordracht handelde overigens
voornamelijk over de stand van zaken
met betrekking tot de afvalwaterzuivering in Nederland, en daarover behoeven
wij in dit blad nu niet te rapporteren.
De nieuwe zuiveringsinstallatie van
Kleve gaat 14,5 miljoen DMark kosten,
waarvan de deelstaat Nordrhein-Westfalen 60 % voor zijn rekening neemt,
wellicht ten dele daartoe in staat gesteld
door de 150 miljoen DMark die de
Bondsregering in de komende vijf jaren
voor dit doel aan de deelstaten beschikbaar stelt.
De Oberregierungsbaurat Walter Schmits
van het Wasserwirtschaftsamt Düsseldorf
gaf een overzicht van de afvalwaterzuivering in dit gebied. Emmerich, dat
aan de overkant van de Rijn bij Kleve
ligt, voert zijn afvalwater net als Kleve
en nog een groot aantal andere Duitse
(en Nederlandse) steden nu nog ongezuiverd in de Rijn af. Om bouwtechnische en andere praktische redenen
overweegt men nu het afvalwater uit
Emmerich met een drukleiding onder de
Rijn door te voeren naar de nieuwe
Klever installatie, die om precies te zijn

recht tegenover Lobith in Salmorth ligt
en die daartoe t.z.t. verdubbeld zal worden tot een capaciteit van 4800 m 3 per
uur of 115.000 m 3 per dag.
Overigens zullen de bewoners van Kleve
het wél merken, dat zij een fraaie afvalwaterzuiveringsinstallatie hebben. Straks
zullen zij op hun waterprijs van 50 et/
m 3 èn hun rioleringsgeld van 56 ct/m 3
— men wordt aangeslagen naar rato van
de afgenomen hoeveelheid drinkwater in
het voorgaande jaar — nog eens 120
ct/m 3 extra voor de biologische zuivering moeten betalen. Dat zou in Nederland zelfs minister Drees nog niet hebben durven voorstellen . . . .

NEDERLANDS CORROSIE
CENTRUM
In de serie Corrosiepublikaties van het
NCC zijn verschenen:
No. 5 „Spanningscorrosie", voordrachten
gehouden tijdens de Vakantieleergang
Corrosie aan de Technische Hogeschool
Delft op 6 en 7 januari 1972;
No. 7 „Kathodische bescherming", voordrachten gehouden tijdens de Studiedag
van het N I R I A op 2 maart 1972 te
Utrecht.
Deze publikaties zijn voor belangstellenden tegen betaling van ƒ 10,— (No. 5)
resp. ƒ 5,— (No. 7) verkrijgbaar bij de
Stichting Nederlands Corrosie Centrum,
Postbus 203 te Delft (postgiro 107192).
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