
 

Vernuftig mestsysteem in Rondeelstal
Serie

De unieke Rondeelstal die in Barneveld gebouwd wordt, staat bol van de noviteiten. Zo is er een
vernuftig mestsysteem uitgedokterd dat de kippenmest transporteert, nadroogt en egaal in een
gereedstaande container deponeert.

Centraal in het mestsysteem liggen twee betonnen
ringen (zie overzichtsfoto) waarvan de wanden 1,42
meter uit elkaar staan. Binnen die twee ringen –
waarin straks een mestcarrousel komt te liggen -
wordt de mest gecollecteerd, gedroogd en afgevoerd
naar een mestcontainer buiten de ringen.
De twee ringen zijn in het werk gestort
(betonsterkteklasse C20-25, milieuklasse XA3).
Hiervoor zijn circa 3 meter hoge stalen bekistingen
gebruikt met houten platen. Omdat de bekistingen
recht zijn en de ringen rond moeten worden, is
gewerkt met bekistingen van 1,69 meter breed.
Hierdoor wijkt het midden van elk element slechts 46
millimeter af van de ultieme cirkelvorm.

Band op wielen
De buitenring, met een diameter van ruim 19 meter,
bevat 35 elementen en de binnenring 30. Binnenin de
ring komt een mestcarrousel van gewalste

IPE-profielen. De mestcarrousel is gemaakt van
trapezium vormige geperforeerde gezette platen van
rvs die aan elkaar gebout zijn tot een groot rond
platform. Dit platform word op gewalste en thermisch
verzinkte IPE segmenten gemonteerd. Hierdoor
ontstaat een groot star geheel dat de mest kan
transporteren. De mestband loopt op draag- en
centreerwielen die aangedreven worden door een
dubbele elektromotor.
In elk van de vijf nachtverblijven van de kippen staan 2
rijen volièresysteem met elk twee mestbanden. De
mestbanden storten de kippenmest tussen de twee
ringen op het draaiend platform. Een dubbele vijzel -
die dwars tussen de twee betonnen ringen is
gemonteerd – verdeelt de mest over de volle breedte
van het platform. Hierdoor ontstaat er een egale laag
mest.

Mest drogen
Een egale laag is nodig om de mest goed te kunnen
drogen. Voor dit drogen wordt de afgewerkte
stallucht gebruikt. Hiervoor zijn aan de binnenzijde van
de binnenring vijf betonnen aanbouwen gestort (zie
tekening). In elke beluchtingsbuis zit een ventilator die
verwarmde stallucht van de dieren aanzuigt en onder
het draaiende platform blaast. Door de overdruk
wordt de lucht door de kippenmest geduwd waardoor
deze droogt tot een drogestofgehalte van 85 procent.
Als de mest droog genoeg is, wordt deze via een
schuine transportband (die in de schacht staat op de
voorgrond van de overzichtsfoto) naar boven
gebracht. Hierna belandt de mest op een horizontale
band die over de gehele lengte van de gereedstaande
mestcontainer loopt. Een pendelkarretje op de
horizontale mestband verdeelt de droge mest egaal
over de container zodat deze maximaal gevuld wordt.

Hoofdbrekens
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Ontwerper Johan Vermeulen van Rondeel zegt dat het heel wat hoofdbrekens heeft gekost om het systeem uit te
dokteren. “Technische, draaiende onderdelen en mest gaan niet makkelijk samen. We hebben zware, degelijke
materialen gebruikt die, waar mogelijk, thermisch zijn verzinkt.” De gebruikte onderdelen en apparatuur zijn
bewust op een centraal punt geconcentreerd bij de schuine transportband (op de overzichtsfoto waar de twee
mensen werken). “Daar is een aparte ruimte om onderhoud te plegen of onderdelen te vervangen.”

'Lees ook: Bouw unieke Rondeelstal begonnen

Zie ook: www.rondeel.org
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