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afb. 1 Het Tryco voertuig, uitgerust met vacuumtank
bij het verspreiden op grasland.

afb • 2
Het opvangen van de vloeistof voor
de bepaling van de verdeling. Er
werd gewerkt met in de grond gegraven
bussen, dwars op de rijrichting.
Door de hoge doseringen vond nog-al
wat verontreiniging en ook toestromen
van water plaats. De plastic-bakjes
op de grond voldeden beter. Voor de
metingen moesten de bakjes direct
achter de wielen worden geplaatst om
ook de verdeling achter de machine te
kunnen bepalen.

afb. 3
Door het omlaag richten
van de spuitpijp wordt
de verdeling minder door
de wind beïnvloed.

afb. 4
De verdeling van het
vloeistof werd gemeten
met behulp van bakjes,
die op een onderlinge
afstand van 1 meter
waren geplaatst.
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Grafiek 4 Kosten voor het aanvoeren en verspreiden van proceswater
bij verschillende technische uitvoeringen.
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INLEIDING
1)

Het van de aardappelmeelindustrie afkomstige proceswater

bevat.voor

de landbouw waardevolle stoffen (850 mg N, 760 mg P en 2200 mg K per
liter) die, door middel van verspreiden op het land, tot waarde
kunnen worden gebracht. Door een gerichte keuze te maken van de
percelen en de doseringen is een optimaal gebruik van de in het
water aanwezige plantenvoedende bestanddelen mogelijk.
Daar het verspreiden uitgevoerd moet worden gedurende de verwer
kingscampagne van de aardappelmeelfabrieken kan het noodzakelijk
zijn onder minder gunstige terreinomstandigheden te moeten werken.
Om daarbij de schade aan de bodemstructuur zo veel mogelijk te
beperken, zal aan de wieluitrusting van de uitbrengapparatuur
grote aandacht moeten worden besteed. Een lage bandenspanning en
daarmee gepaard gaande een geringe bodemdruk is zonder meer nood
zakelijk.
Een uit de U.S.A. geïmporteerd zelfrijdend voertuig, de Tryco
voldoet aan deze eis. Dit is dan ook de reden geweest, dat hiermee
onderzoek is verricht.
Teneinde de druk op de grond zo laag mogelijk te houden, is dit voer
tuig uitgerust met deze grote brede banden (100cm breed en 166 cm
diameter), dxe bij een lage spanning 1 kg/cm

2

= 100 kPa nog 3.000 kg

per band kunnen dragen.
De proef werd gedurende de campagne 197M- uitgevoerd met proceswater,
afkomstig van de vestiging Smilde van de Koninklijke Aardappelmeel
fabriek Schólten-Honig N.V. te Foxhol
Het proceswater werd tijdelijk in een reservoir in de open lucht
opgeslagen, dat op het terrein van de fabriek was ingericht in de
vorm van een rechthoekige kuil met aarden wallen, bekleed met een
polyethyleen zeil.
Het verspreiden werd dankzij de bereidwillige medewerking van de
landbouwers W. Snippe, J. Venema en J. Poel, uitgevoerd op een aan
tal percelen landbouwgrond in de directe omgeving van de fabriek.

1) Proceswater is de vloeistof, die bij de fabricage van aardappel
meel vrijkomt en waarvan het gehalte aan plantenvoedende be
standdelen hoger is dan van gewoon afvalwater.
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In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden
en de kosten die verbonden zijn aan het verspreiden van proces
water met een zelfrijdende vacuümtankzuiger op extra grote banden.
Voor de uitvoering van de proef werd gebruik gemaakt van de diensten
van het loonbedrijf R. v.d. Lei te Ureterp.
2

BESCHRIJVING VAN HET VOERTUIG

Het voertuig, gefabriceerd door Tryco Manufacturing Company,
Decatur Illinois U.S.A., werd door Brinkmann en Niemeijer te
Zutphen geïmporteerd. Het wordt in het algemeen gebruikt voor het
verspreiden van kunstmest en

wordt daartoe uitgerust met een

kunstmeststrooier of landbouwspuit.
Ook is het mogelijk een kipbak of een vacuiimtank op het chassis
van het werktuig te monteren. Het door ons gebruikte voertuig was
met drie zogenaamde terra

tires 66 x 43.00 - 25 6 pr. uitgerust,

die ook bij een bandenspanning van 1 kg/cm

en minder nog een

groot draagvermogen hebben (zie grafiek 1).
Technische gegevens:
: Cummins 8 cylinder diesel 136 kW (185 pk)
motor
versnellingen

: vijf hoog en vijf laag (zie grafiek 3),
maximaal 75 km/h, aanbevolen snelheid 50 km/h.

afmetingen

: lengte 7,00 m, breedte 3,17 m, lengte laadframe
3,35 m, draaicirkel 5,80 m, wielbasis 5,18 m.

remmen

hydraulisch en achter vacuüm bekrachtigd.

brandstoftank

0,45 m3

gewicht

4400 kg
Merk Brinio (fabrikant Veenhuis, Raalte)

vacuümtank
vacuüntpomp

8 m3
2,5 n$s (volgens opgave fabrikant)

vloeistofverdeling

rubber straalpijp met spreidplaat met 10 cm

inhoud

diameter
Banden

terra tyres 66 x 43.00 - 25 6pr.

stand spreidplaat 9 , 5 °

idem
4,5°

idem
A,5°

sproeihoogte 100 cm

idem

idem

uitstroomopening ft 7 cm
windsnelheid 2 m/sec.
uitstroomsnelheid 0,062 rn^s

/ 7 cm

$ 10 cm

1,9 m/sec.

2,3 m/sec,

idem

idem

rijsnelheid 5,9 k m / h

midden

/i
500 ml per bakje ( lang 22, breed 37, hoog 12 cm )
midden

midden
/

/ windrichting
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Grafiek 2 Breedteverdeling van de vloeistof in het veld.
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3

DE UITVOERING VAN DE PROEF

çLl

Het_vullen_van-de_tank

Uit het tijdelijke opslagreservoir te Smilde werd de tank op twee
verschillende manieren gevuld, nl. door:
1. zuigen met behulp van de vacuümpomp op het voertuig;
2. pompen via de aanwezige pompinstallatie, die ook voor het vullen
van de transporttanks werd gebruikt.
Het volzuigen van de tank werd in ca. 4 minuten uitgevoerd. Bij het
vullen werd hinder ondervonden van schuimontwikkeling in de tank;
dit was te wijten aan een onvoldoende afdichting. Mede door de
grote diameter van de aanzuigslang (12,5 cm é) was de vulcapaciteit
3
3
nog vrij hoog, 8 m in 4 minuten (0.033 m /s).
Om praktische redenen werd overgegaan op de vulling via de bestaande
pompinstallatie. De slangdiameter was hierbij slechts 5 cm, hetgeen
met de lagere pompcapaciteit een vultijd van ca. 7 minuten
3
(0,02 m /s) opleverde.
Tabel 2 geeft een overzicht van de tijd, benodigd voor de verschillende
onderdelen van het werk en laat zien dat, bij een afstand van 1 km,
bijna de helft van de tijd van de totale werkcyclus wordt gebruikt
voor het vullen van de tank. Dit is te wijten aan de gebrekkige op
stelling, waarmee bij deze proef moest worden gewerkt. Door een aan
gepaste technische uitvoering kan de vultijd worden teruggebracht
tot minder dan 5 minuten (hydraulisch bediende zuigbuis met 15 cm
diameter, die aan de tank gekoppeld blijft).
2 __De_ verdeling_van_het _grioceswater_over_het_ veld
Bij de aanvankelijke afstelling van het verdeelsysteem werd de
vloeistof over een breedte van 12 m verdeeld. Hoewel deze verdeling
bij een meervoudige overlapping wel de gewenste regelmaat zou ver
tonen, was dit, vanwege de grote windgevoeligheid en de lage rij
snelheid waarmee moest worden gereden, praktisch niet uitvoerbaar.
Ook het feit dat bij de overlapping enkele keren over reeds
besproeid land zou moeten worden gereden, deed ons besluiten tot
een wijziging van het verdeelsysteem. Het oppervlak van de uit
stroomopening werd verdubbeld door de diameter van 7 op 10 cm te
brengen, terwijl tevens de richting van de uitstroompijp en de

rijsnelheid

Grafiek 3 Dosering per ha van de verschillende hoeveelheden proceswater.
Op de doseringslijn is bij een bepaalde effectieve werkbreedte de r i j s n e l 
heid af te lezen. Deze rijsnelheid vinden we door bij een bepaalde v e r 
snelling het motortoerental te kiezen.
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stand van de spreidplaat werden gewijzigd.
In grafiek 2 is de invloed te zien, die deze wijzigingen op de
verdeling van de vloeistof in het veld hadden (in grafiek 2
worden de laatste wijzigingen getoond).
De verdeling van de vloeistof werd gemeten door dwars op de rij
richting bakjes op te stellen op 1 m van elkaar (lang 22 cm,
breed 37 cm, hoog 12 cm).
Achter de machine werden de bakjes direct achter de wielen geplaatst,
zodat ook de vloeistof achter de machine kon worden opgevangen.
Bij het verdere onderzoek werd gewerkt met de meest rechtse afstel
ling. De effectieve werkbreedte was daarbij 3,30 m, zodat vrijwel
naast het voorgaande spoor kon worden gereden.
Het aanpassen van de spreidbreedte en de uitstroomsnelheid leidde
ertoe, dat het voertuig op het veld met een hogere rijsnelheid kon
rijden en de tank sneller leeg was, terwijl de verdeling van de
vloeistof vrijwel onafhankelijk werd van zijwind. Op het veld kon
steeds naast het voorgaande spoor worden gereden, hetgeen de uit
voering van het werk aanzienlijk vereenvoudigde.
De hoeveelheid per ha kon worden gevarieerd door de versnelling en
het motortoerental aan de gewenste dosering aan te passen.
In grafiek 3 is een overzicht gegeven van de verschillende rijsnel
heden, die voor de gewenste doseringen kunnen worden gekozen.
Tijdens het verspreiden werd de druk in de tank,met behulp van de..lucht2

pomp en het overdrukventiel, constant op (80kPa) 0,8 kg/m gehouden.
Bij de gebruikte uitstroomopening kon, voor een dosering van
3
6
50 m /ha, een keuze worden gemaakt uit de versnelling 2 hoog bij
36,6/s (2200 omw/min) of 2e laag bij 50/s (3000 omw/min). Een
3
.
G
dosering van 125 m /ha kan worden verkregen door m 1 laag te
rijden bij 34/s (2040 omw/min). Voor nog hogere doseringen zal een
grotere uitstroomopening moeten worden gekozen. Dit heeft, door de
kortere tijd die de machine dan op het veld verblijft, een gunstig
3
effect op de verspreidingskosten per m .
Uit metingen in het veld is gebleken dat de slip van de wielen in
het veld onder de meeste omstandigheden te verwaarlozen is, zodat
we deze rijsnèlheid in het veld mogen aanhouden.
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Tabel 1

Overzicht van de percelen, die op de drie verschillende
bedrijven van proceswater worden voorzien.

Bedrijf

Gewas in 1975

Gemiddeld
per ha

7,20

aardappelen

73 m3/ha

0 ,45

grasland

24 m /ha

2.200 m
1.100 m

J. Venema

2 ,40

grasland

63 m /ha

1.050 m

J. Poel

2 ,26

aardappelen

73 m^/ha

700 m

W. Snippe

3_j_3

Ha

Afstand perceel opslagplaats

Het_ri^den_og_het_land

De proef werd,gedurende de natte periode, in de maanden oktober en
november 1974 uitgevoerd, waarbij er vrijwel constant neerslag viel,
zodat onder de meest ongunstige omstandigheden werd gewerkt.
In het algemeen kan worden gesteld, dat er bij elke vorm van be
rijden van een grondoppervlak enige insporing ontstaat.
In vergelijking tot andere vormen van berijden is de insporing van
deze grote brede banden evenwel op gras- en bewerkt graanstoppelland vrijwel nihil. Op niet begroeide grond (bouwland) werd
slechts insporing geconstateerd in die gevallen, waar de grond,
door het hoge vochtgehalte, stromingseigenschappen vertoonde.
(op die plaatsen waar ook de voet meer dan 10 cm wegzakte, en waar
deze voetprint weer enigszins dichtslibde,

was enige insporing

te constateren).
Het meten van de insporing heeft echter weinig zin, daar deze veel
meer afhankelijk is van de stromingseigenschappen van de grond dan
van de bodemdruk van het voertuig. Vrijwel steeds was de insporing
zo gering, dat er geen betrouwbaar verschil kon worden vastgesteld
met het onbereden oppervlak. Slechts direct na en tijdens een regen
bui werd enige modderverplaatsing door de banden geconstateerd. Ook
op plaatsen waar de grond, ook onder de bouwvoor, los was, kon
onder natte omstandigheden insporing worden gemeten.
Een moeilijker punt was de berijdbaarheid van de toegangswegen bij
voortdurende regenval. Op onverharde wegen gaf dit vrij sterke
insporing.
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De eerste kerên was de insporing nog nauwelijks zichtbaar, doch na
enkele malen berijden werd een dun laagje modder gevormd, dat zich
naar de zijkanten van het pad verplaatste. Door het zo gevormde
spoor ontstond er een opvang voor regenwater, die tot nieuwe móddervorming en diepere insporing aanleiding gaf.
Voor de praktijk zou dit inhouden, dat men bij regenachtig weer
zoveel mogelijk die percelen kiest, die over de verharde weg bereik
baar zijn.
f

DE KOSTEN VAN DE AANVOER EN DE VERSPREIDING VAN HET PROCESWATER

Voor het verspreiden van het water werd door het loonbedrijf v.d. Lei
een tarief van ƒ 60,- per uur in rekening gebracht. Tijdens het
werk werden door ons enige tijdstudies verricht, waardoor het moge
lijk werd om de totale werktijd in onderdelen te splitsen.
Bij de uitvoering van de proef werd de tank gevuld met de stationaire
pompinstallatie, terwijl op het perceel vrijwel nooit kon worden
rondgereden. Deze factoren hadden een verhoging van de kosten van
het verspreiden tot gevolg.
In tabel 2 zijn de verschillende onderdelen van het werk afzonder
lijk weergegeven, met daarnaast de mogelijkheden die er zijn bij een
verbeterde technische en organisatorische uitvoering.
Het aan- en afkoppelen van de zuigslang vraagt bij de gebruikte
technische uitvoering ca. 47% van de totaaltijd. Deze tijd wordt
door mechanische hantering en een vergroting van de diameter van de
zuigbuis en een verhoging van de pompcapaciteit met weinig extra
kosten gehalveerd.
Zoals uit de tabel blijkt, lopen de transportkosten bij een afstand
van 4- km sterk op. De oorzaak hiervan is dat voor deze afstanden
.
. is.
8 m3 een te geringe
hoeveelheid
In grafiek H wordt een overzicht gegeven van de kosten voor het
transporteren en het verspreiden bij verschillende afstanden.
Bij afstanden tot 1,5 km kan met het Tryco voertuig van het reservoir
naar het perceel worden gereden en zijn er dus geen extra tanks nodig
voor de aanvoer van de vloèistof. Indien grotere afstanden moeten
worden overbrugd, dan is het aantrekkelijk om per rit een aanhangwagen met 16 m 3 achter het Tryco voertuig te koppelen, zodat per rit
m 3 vloeistof wordt meegenomen.
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Tabel 2

Overzicht van de voor de verschillende onderdelen van het
werk benodigde tijden, met daarbij de mogelijkheden voor
aanpassing.

Onderdeel van het werk

Tijd in
cmin

Slang aan- en afkoppelen

3,10

Vullen/pompen

6 ,70

Aangepaste tijd
in cmin

5,00

Vacuümpomp met hydr. bediende zuigbuis

2,28

Verspreiden 320 m (rijsnelheid 8,9 km/h)

2,28

Eén keer draaien op kopeind

0,45

Transport, weg - plaats van verspreiden

2,76

2 ,76

Wegtransport 1 km (rijsnelheid 22 km/h)
4 km (
"
)

5,38

5,38

21,52

21,52

20,67 cmin
36,81 cmin

15,42 cmin
31,56 cmin

totaaltijd

1 km afstand
1+ km afstand

Het vullen van de tanks bij het reservoir kan voor de Tryco via de
vacuüminstallatie gebeuren en voor de aanhangwagen met behulp van
3
een stationaire pompinstallatie met een capaciteit van 5 m /mm.
Bij afstanden tussen 3,5 en 6,25 km is het aantrekkelijker om een
extra man met een aangehangen tankwagen achter een trekker in te
zetten.
Men werkt dan met twee aanhangwagens, die steeds gevuld bij het te
besproeien perceel worden geplaatst, waarna de lege tankwagen weer
wordt meegenomen. Op deze wijze fungeert de aanhangwagen met tank
als verplaatsbaar reservoir voor de tussenopslag bij het perceel.
Bij afstanden groter dan 6,25 km wordt dit weer duur, als gevolg
van de te lage capaciteit van de aanvoer. Uit grafiek 4- volgt dat
bij afstanden tussen 6,25 en 9 km de Tryco met aanhangwagen weer
voordeliger zal zijn. Voor dergelijke gevallen is

wellicht de aan

voer met een grotere rijsnelheid achter een Unimog of ander wegvoer
tuig te overwegen, aangezien voor deze grotere afstanden het Tryco
voertuig minder geschikt is.
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Indien aan de rand van het perceel kan worden getankt, bedragen de
3

kosten voor het verspreiden ƒ 1,50/m . Voor de aanvoer over 1 km komt
3
3
daar ƒ 0,60/m bij, zodat de prijs bij 1 km afstand op ƒ 2,10/m
3
ligt. Bij een afstand van 15 km ligt de aanvoerprijs al op ƒ 3,50/m ,
3
zodat de prijs voor aanvoer en verspreiden op ƒ 5,-/m komt.
5

BEMESTINGSWAARDE VAN HET PROCESWATER

Indien we de plantenvoedende bestanddelen van het proceswater zouden
kunnen waarderen tegen de huidige marktprijs van de kunstmeststoffen,
dan zou in vele gevallen de aanvoer en de toediening daarmee kunnen
worden betaald. De waarde van het proceswater als kunstmest wordt
echter in de eerste plaats bepaald door de werkingsfactor, d.i.het
deel dat de plant effectief gebruikt.
In tabel 3 is de waarde van het proceswater berekend voor een paar
gewassen. Hierbij is rekening gehouden met de daarbij optredende
werkingsfactoren, afhankelijk van de voor dat gewas bepaalde werkings
factor, en de, meestal door een mineraal, bepaalde maximale dosering
van het proceswater. Op de meeste percelen zal daarbij K de hoogte
van de proceswatergift bepalen en op enkele percelen de N.
De waardering van de toediening van het proceswater zal vrijwel
altijd nihil zijn, omdat de boer altijd nog aanvullende kunstmest
zal moeten strooien. De toediening van proceswater levert voor de
boer weinig of geen arbeidsbesparing.
In droge perioden zal de schade aan de grond door het berijden te
verwaarlozen zijn, terwijl,als gevolg van de geringe bodemdruk van
de banden, ook in natte perioden op weiland vrijwel geen schade zal
worden toegebracht. In perioden met overvloedige regenval kan op
bewerkt bouwland sprake zijn van enige insporing, waarvan echter op
zandgrond geen blijvende schade behoeft te worden gevreesd.
Voor de boer zal de waardering van het proceswater afhangen van de
wijze, waarop het water kan worden toegediend, alsmede van de be
sparing aan kunstmestkosten, die het voor zijn bedrijf zal opleveren.
Naarmate de toediening van het proceswater beter zal kunnen worden
uitgevoerd, zal ook de waardering ervan door de boer hoger worden.
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Tabel 3 geeft een overzicht van de bemestingswaarde, volgens de nota
1)
no. 817 van Ir. J. Drent . De prijzen zijn ontleend aan gegevens
van het LEI 1974. De werkingsfactor, die in rekening is gebracht, is
tussen haakjes geplaatst.
Tabel 3

Bemestingswaarde in guldens bij de verschillende giften.
Stikstof
ƒ 1,10/kg
kg/prijs/
ha

F osfor
ƒ 1,42/kg
kg/prijs/
ha

Kali
ƒ 0.50/kg
kg/prijs/
ha

Totaal
per ha
in gld.

50 aard.

42/46 ,20(0,5)

14/19 ,88(0 ,5)

120/60 ,-(0 ,8)

126 ,08

75

"

64/70,40

"

22/31,24

"

180/90,-

"

191,54

100

11

85/93,50

"

29/41,18

"

240/120,- "

254,68

Hoeveelheden
m /ha gewas

100 granen

34/37 ,40(0 ,2)

29/41,18(0,5)

150 suiker
bieten

128/140,80(0 ,5) 44/62 ,48(0 ,5)

250 suiker
bieten

210/231,-

72/102 ,24 "

120/60 ,-(0 ,4) 138,-360/180
600/300 ,-

(0 ,5) 383 ,28
633 ,24

De toediening van het proceswater, met behulp van een voertuig,
maakt een gerichte

keuze van de percelen mogelijk, zodat alleen

die percelen zullen worden besproeid waarop de plantenvoedende be
standdelen van het proceswater het best tot waarde kunnen worden
gebracht.
6

SAMENVATTING

Voor het verspreiden van proceswater van de aardappelmeelindustrie
werd gedurende de campagne 1974 een uit de USA geïmporteerd voertuig
op drie grote brede banden toegepast (terra tires 66 x 43.00 -25 6pr).
3
Het voertuig was uitgerust met een vacuümtank met 8 m inhoud
(Brinio/Veenhuis).
De in het proceswater aanwezige plantenvoedende bestanddelen werden
regelmatig over de percelen verdeeld in de gewenste doseringen. Door
vergroting van de uitstroomopening, door wijziging van de stand van
de spreidplaat en door een veranderde uitstroomrichting kon een goede
verdeling op het veld worden gerealiseerd, die ook vrijwel niet door
de wind werd beïnvloed.
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Bij een afstand tot 1,5 km tussen het reservoir en het perceel is
het nog voordelig om het voertuig direct bij het reservoir te laten
vullen. Bij grotere afstanden wordt het aantrekkelijk om de hoeveel
heid vloeistof per rit op te voeren door een aanhangwagen achter de
Tryco te koppelen, waarin 16 m 3 water wordt meegenomen.
Bij een afstand van 3,5 km wordt het voordelig om een extra man voor
de aanvoer in te schakelen, die dan, met behulp van een trekker en
twee aanhangwagens met tank, de aanvoer van het water verzorgt.
Uit grafiek 4 blijkt dat bij een afstand van 6,25 km de Tryco met
aanhangwagen weer voordeliger zou worden. Hen kan dan echter beter
overgaan op een hogere snelheid met behulp van een vrachtauto of
een Unimog.
De insporing op het veld was vrijwel nooit meetbaar, uitgezonderd op
die plaatsen waar de grond extra diep was losgemaakt, zoals bij
dichtgemaakte sloten, waar, bij aanhoudende regenval, de grond
stromingseigenschappen gaat vertonen.
In een periode met veel neerslag moeten onverharde toegangswegen
zoveel mogelijk worden vermeden, daar door herhaald berijden een
modderlaagje ontstaat, dat op den duur aanleiding geeft tot de
vorming van een groot spoor.
Het verspreiden is bij droog weer zonder problemen op alle percelen
uit te voeren. Bij aanhoudende neerslag moet men percelen, die een
zachte ondergrond hebben en percelen, die alleen via een onverharde
weg bereikbaar zijn, zoveel mogelijk vermijden.
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