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Voorwoord 
Ik ben een boerenzoon, mijn ouders hebben een melkveebedrijf. Hierdoor heb ik altijd al interesse 
gehad in de technologie op melkveebedrijven. Voor mijn bacheloropdracht ben ik daarom ook 
specifiek gaan zoeken naar bedrijven die een opdracht in deze sector zouden kunnen hebben. Tijdens 
de bedrijvendagen op de universiteit kwam ik Lely tegen en besloot om contact op te nemen. 
Uiteindelijk kreeg ik een positieve reactie terug en mocht ik langskomen voor een gesprek. Na een 
treinreis van 4,5 uur kwam ik, een uur te laat door een seinstoring, aan op het hoofdkantoor van Lely 
in Maassluis. Gelukkig was het nog steeds mogelijk om het gesprek te hebben, Lely had meteen een 
opdracht klaar liggen en ik kon een week later al beginnen.  

Eenmaal begonnen voelde ik me al snel op mijn plek, de opdracht begon duidelijker te worden en de 
verwachtingen ook. Drie maanden lang heb ik het erg naar mijn zin gehad en ik ben blij dat de 
uitkomsten van de opdracht dusdanig positief zijn dat er meteen een volgende stagiair is 
aangenomen om het project voort te zetten. De vrije en gezellige omgeving, de potjes volleybal in de 
middagpauze, de avondjes strand, de brainstormsessie op Karel’s vlot en de avond stappen met de 
jongere generatie heeft ervoor gezorgd dat de drie maanden voorbij zijn gevlogen. Ik zou iedereen 
dan ook willen aanraden om Lely, en dan natuurlijk vooral de afdeling Technologies, in je achterhoofd 
te houden, wanneer je op zoek bent naar een stage of baan. 

Een paar personen wil ik in het bijzonder nog bedanken; Karel, René, Frank en de rest van de afdeling 
Technologies en natuurlijk Wienik als begeleider van de Universiteit. Ik heb een mooi kijkje gekregen 
in de ontwikkelkeuken van Lely en heb veel geleerd. Van praktische dingen als lassen tot theoretische 
dingen zoals het berekenen van de getallen die nodig waren om de haalbaarheid van het project te 
kunnen uitzoeken. Nu zal ik in volle overtuiging aan mijn master beginnen maar wellicht komen we 
elkaar daarna weer tegen! 
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Samenvatting 
De opdracht die is uitgevoerd luidt als volgt: “Het ontwikkelen van een volledig autonome 
stalvloerreiniger.” De opdracht is uitgevoerd bij het bedrijf Lely. Lely is een bedrijf dat een compleet 
assortiment producten en diensten aan de melkveesector levert. Een ontwikkeling in de 
melkveesector is de toenemende interesse om in plaats van de huidige conventionele 
ligboxenstallen, vrijloopstallen te gebruiken. Op dit moment is de grootste uitdaging van de 
vrijloopstal om de bodem van de stalvloer geschikt te maken voor de koe om op te lopen en te 
liggen. Omdat de uitwerpselen van de koe op de vloer belanden zal de vloer ook ververst moeten 
worden. De huidige methoden om de vloer te verversen is door de bodem te laten composteren, te 
absorberen of te draineren. Bij elke verschillende verversingsmethode worden ook verschillende 
bodemmaterialen gebruikt. Een van de bodemmaterialen waar Lely interesse in heeft is een bodem 
van gedroogde mestvezels. De bodem zal de uitwerpselen door middel van absorptie opnemen en 
ververst worden door een autonoom voertuig, die constant de vezels op de stalvloer zal verversen.  

Om het voertuig te ontwikkelen is eerst een uitgebreide analyse gedaan van de omgevingen waarin 
het voertuig zich zal bevinden, de mestvezels die het zal moeten verwerken en de functies die het 
voertuig zal moeten vervullen. Op basis van de analyses zijn de eisen waaraan het voertuig moet 
voldoen  vastgelegd. 

1. De stalvloerreiniger zal volledig autonoom de stalvloer moeten kunnen verversen. 
2. De stalvloerreiniger zal een stal van minimaal 200 koeien aan moeten kunnen. 
3. De stalvloerreiniger zal maximaal om de 4 uur de gehele stal ververst hebben. 
4. De stalvloerreiniger zal rekening moeten kunnen houden met obstakels en voergebieden. 
5. De stalvloerreiniger zal schone vezels moeten kunnen verspreiden zodat een gelijkmatige 
vezelbodem van minimaal 5 centimeter ontstaat.  
6. De vezels zullen een drogestofgehalte moeten hebben van minimaal 30%. 
7. Het voertuig zal zich niet sneller kunnen voortbewegen dan 0,5 m/s.  
8. Het voertuig zal een maximaal stroomverbruik van 2500 kW/h hebben. 
9. Het voertuig zal 50% van de tijd ongebruikt moeten zijn om op te kunnen laden. 
 
Middels theorieonderzoek en praktijktesten zijn de methodes voor het vervullen van de functies van 
de stalvloerreiniger vastgelegd.  In het volgende figuur zijn de functies schematisch weergeven.
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Het voertuig zal zich via een vaste route door de stal voortbewegen,  de gehele stal zal gedurende 
een periode van vier uur ververst moeten worden (eis 3) en zal daarvan 50% van de tijd opgeladen 
dienen te worden (eis 9). Het voertuig zal zich tevens niet sneller kunnen voortbewegen dan 0,5 m/s 
(eis 7). Al deze eisen brengen met zich mee dat het voertuig minimaal een opraapbreedte moet 
hebben van één meter en zich volgens een zigzaggende beweging van muur tot muur door de stal zal 
bewegen. De sensoren die nodig zijn om de obstakels te ontwijken zijn niet verder onderzocht 
evenals de manier waarop het voertuig de route zal gaan volgen (eis 4).  

Het oprapen van de vezels zal middels een lopende band gebeuren die zich een millimeter boven de 
vloer zal bevinden. De lopende band kan een grote capaciteit (nodig voor eis 2) aan vezels aan en 
zorgt dat vloer bij het oprapen keurig schoon wordt. Tevens kan de lopende band de vezels 
vervoeren naar het verversingsgedeelte op het voertuig. 

Tijdens de opdracht is gebleken dat vezels verversen door deze te scheiden in vieze vezels en schone 
vezels niet haalbaar is binnen het pakket van eisen en wensen.  Het verversen van de vezels zal 
daarom gebeuren door deze droog te persen middels een rollerpers. Het vocht afkomstig uit de urine 
en de mest zal uit de vezels geperst worden waarna deze weer geschikt zijn om te gebruiken als 
bodemmateriaal. Een rollerpers zal genoeg  druk kunnen leveren zodat de vezeloutput een constant 
drogestofgehalte van meer dan 30% heeft (eis 6). Dit drogestofgehalte is het minimum voor geschikt 
bodemmateriaal. Er is gekozen voor een rollerpers omdat deze relatief veel volume aan vezels kan 
verwerken met relatief weinig vermogen (eis 2 en eis 8). Het vocht zal afgevoerd worden naar een 
opslag. Tijdens het opladen van het voertuig zal de opslag geleegd worden in een grotere opslag. 

Om te zorgen dat een constante laag van vijf centimeter vezels (eis 5) op de stalvloer ligt, zal het 
voertuig de vezels opschudden en gelijkmatig verdelen. In het volgende figuur is de cyclus die het 
voertuig zal doorlopen schematisch weergeven. De stippellijnen worden alleen gevolgd als de 
voorwaarden in die blokken bereikt zijn.
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De prioriteit is gelegd bij het onderzoeken van de verversingsmethode die het beste past bij het 
pakket van eisen. Uiteindelijk is gebleken dat vezels droogpersen de beste uitkomst biedt om binnen 
de eisen de vezelvloer te reinigen. Het advies aan Lely is dan ook om verder te werken aan het 
persprincipe. Deze zal geoptimaliseerd moeten worden voor de omstandigheden van de vezels die 
het zal moeten verwerken en aan de beperkingen die de accu’s en capaciteit leveren.  
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Samenvatting 
The bachelorassignment was stated as: “the development of a complete autonomous barn floor 
cleaner.” The assignment was executed for the company Lely. Lely is a company which offers a 
complete set of products and services for the dairy sector. Currently an increasing interest for 
farmers is the use of free walking barns instead of a stall barn. At this moment the biggest challenge 
in this development is making the barn floor suitable for the conditions in which it will be used. 
Because the cows defecate and urinate on the same floor as they lay and walk on, the floor 
constantly needs to be refreshed. Current methods to refresh the barn floor is using a thick layer of 
material what will compost causing the evaporation of the moisture. The other option is using floor 
material which absorbs moisture or a floor which can drain moisture. For each refreshing method 
other soil materials are used. Lely is interested in a soil material consisting out of dried manure fibers. 
These dried manure fibers will absorb the moisture from the faeces and urine. Subsequently an 
autonomous vehicle will refresh the manure fibers.  

First extensive research is done to analyze the environment in which the barn floor cleaner will 
operate. Also the manure fibers which are used as soil material and the functions which the vehicle 
should fulfill are analyzed. The outcome of the analysis is a list of requirements: 

1. The barn floor cleaner will refresh the barn floor completely autonomous. 
2. The barn floor cleaner should be able to refresh a barn with at least 200 cows. 
3. The barn floor cleaner should be able to refresh the barn floor in less than four hours. 
4. The barn floor cleaner will be able to recognize obstacles. 
5. The barn floor cleaner will spread a layer of clean dried manure fibers of at least five centimeters.  
6. The dried manure fibers will contain a percentage dry matter of at least 30%. 
7. The speed limit of the barn floor cleaner is 0,5m/s.  
8. The maximum energy consumption of the barn floor cleaner is 2500kW/h. 
9. 50% Of the time, the vehicle is unused, to charge the batteries. 
 
The methods to fulfill the requirements are found with literature studies and tests in practice. In the 
next figure, the functions are systematically displayed. 

The vehicle will move through the barn following a fixed route. The whole floor will be refreshed 
every four hours (requirement 3). Fifty % Of the time the batteries are charged (requirement 9). The 
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speed limit of the vehicle is 0,5m/s (requirement 7). All these requirements caused the vehicle should 
be at least a meter wide for gathering fibers. The barn floor cleaner will move back and forth from 
wall to wall. The use of the sensors which are needed to avoid the obstacles are not explored 
extensively, as well as the method for following the fixed route due to time limitations (requirement 
4).  

A conveyor belt will gather the fibers and is located a millimeter above the floor. The conveyor belt 
has a high capacity and therefore very suitable for the high volume of fibers it has to gather 
(requirement 2). Also the floor is cleaned thoroughly by the conveyor belt, almost all fibers are 
gathered. 

During the assignment it became clear that the separation of soiled fibers and clean fibers is not 
possible within the list of requirements. The refreshing of the fiber floor therefore is done by a  
rollerpress. The fibers are pressed dry where after they can be reused as soil material. The moisture 
derived from the manure and urine will be stored in the vehicle. The roller press should deliver a 
pressure high enough to get an output of dry fibers with a dry matter percentage of at least 30% 
(requirement 6). The dry matter percentage of 30% is the minimum for suitable soil material. The 
choice for a rollerpress can be explained due to the high capacity it can process and the use of 
relatively little power (requirements 2 and 8). When the barn floor cleaner is charged the storage 
with the moisture derived from the soiled fibers will be emptied.  

The floor of the barn needs to be constantly covered with a fiber layer of at least five centimeters 
(requirement 5). In order to meet this requirement the vehicle needs to spread the fibers evenly. The 
cycle which the vehicle is going through is displayed systematically in the next figure. The dotted lines 
are followed only when the terms stated in these blocks are reached. 

 

The priority in the assignment was researching the method for refreshing the fiberfloor within the list 
of requirements. During the research, pressing the fibers in a rollerpress is proven to be the best 
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method to refresh the fiberfloor. It is therefore recommended that Lely should research the press 
principle more extensively. The press principle needs to be optimized for the conditions of the dried 
manure fibers and the limitations which are caused by the batteries and the capacity of the press. 
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Verklarende woordenlijst 
Autonoom: zelfstandig, verwijst in het verslag op het zelfstandig te rijden voertuig die vervuilde 
mestvezels moet verversen. 

Stalvloerreiniger: het te ontwikkelen voertuig die de vervuilde vezels op de stalvloer zal verversen. 

Mestvezels: gedroogde mestvezels waarop koeien kunnen liggen en lopen. Deze mestvezels zijn 
vergelijkbaar met zaagsel. De vezels worden gewonnen in een mestscheider. 

Mestscheider: installatie waarin drijfmest wordt gescheiden in een dunne en dikke fractie. De dunne 
fractie is geschikt om uit te rijden over het land en de dikke fractie is, mits het drogestofgehalte 
boven de 30% ligt, geschikt om te gebruiken als bodembedekking voor de stal. 

Drijfmest: mengsel van alle uitwerpselen van de koe, dus zowel urine als ontlasting. Dit is een zeer 
dun mengsel en kan gepompt worden. 

Vrijloopstal: een vrijloopstal is een stal waarin de het lig- en loopgedeelte van de koe gecombineerd 
zijn.  

Ligboxenstal: een stal waarin het lig- en loopgedeelte van de koe zijn gescheiden. De koeien lopen op 
een vloer waar de uitwerpselen door roosters vallen of een dichte vloer die om de zoveel tijd wordt 
schoongeveegd.  

Drogestofgehalte: massa droge stof/totale massa * 100%. Oftewel het percentage droge stof in de 
totale massa.  

Lely Vector: de automatische voerrobot van Lely. Dit product is vaak gebruikt om kennis en 
ervaringen op te doen.1 

Lely Discovery: de automatische mestschuifrobot van Lely. In de opdracht zal vaak gekeken worden 
naar dit product om kennis en ervaringen op te doen.2 

 

  

                                                           
1 http://www.lely.com/nl/voeren/automatisch-voersysteem/vector 
 
2 http://www.lely.com/nl/huisvesting/stalverzorger/discovery 

http://www.lely.com/nl/voeren/automatisch-voersysteem/vector
http://www.lely.com/nl/huisvesting/stalverzorger/discovery
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Hoofdstuk 1: De opdracht 
Dit hoofdstuk geeft  achtergrondinformatie over het bedrijf Lely, de vrijloopstal en het gebruik van 
gedroogde mestvezels. Deze achtergrondinformatie is nodig om te kunnen begrijpen waar het idee 
van de opdracht vandaan komt. Ook zal het doel van de opdracht uitgelegd worden en de methode 
die gebruikt is worden toegelicht. Op deze manier zal duidelijk worden hoe de ontwikkeling van het 
concept van de autonome stalvloerreiniger in juiste banen is geleid. 

1.1. Opdracht 
De opdracht was om een volautonome stalvloerreiniger te ontwikkelen. Deze stalvloerreiniger zal in 
een vrijloopstal gaan rondrijden en vervuilde plekken van de lig- en loopbodem verversen. De 
bodembedekking van de stal bestaat uit gedroogde mestvezels. Deze mestvezels worden gewonnen 
door mest droog te persen, waarna een vezelproduct overblijft dat geschikt is voor koeien om op te 
kunnen lopen en liggen. Daarnaast heeft het een vocht absorberende werking, zodat urine en mest 
van de koeien wordt vast gehouden. In bijlage 7 is een volledig uitgewerkte versie te vinden van de 
opdrachtomschrijving en het plan van aanpak. 

1.2. Het bedrijf Lely 
Lely is een bedrijf dat een compleet assortiment producten en diensten aan de agrarische sector 
levert; van ruwvoederwinning tot geautomatiseerde voersystemen, stalreinigers en melkrobots.  

Lely is opgericht in 1948 en focust zich op het ontwerpen van producten die zorgen voor een 
duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de agrarische sector. Lely werkt bovendien aan 
concepten die energieneutraal werken in de melkveesector mogelijk maken. Lely is al vele jaren de 
onbetwiste marktleider in de verkoop en service van geautomatiseerde melksystemen en het bedrijf 
heeft een sterke positie op het gebied van ruwvoederwinning. De Lely Groep is actief in meer dan 
zestig landen en biedt werk aan ruim 2.000 mensen. De omzet bedraagt 565 miljoen euro (Lely, 
2013).  

De opdracht is uitgevoerd bij de afdeling Lely Technologies. Deze afdeling ontwikkelt constant 
nieuwe concepten voor producten om het welzijn van de koe te verbeteren of ondersteuning te 
bieden aan de boer middels robots/machines. 

Op dit moment is Lely Technologies bezig met de ontwikkeling van een concept om droge mestvezels 
te gaan gebruiken voor vrijloopstallen. Deze mestvezels zullen gebruikt worden als ondergrond voor 
de koeien, waarop zij kunnen lopen en liggen. Deze vezels worden op dit moment vooral gebruikt als 
ondergrond in de boxen van een ligboxstal. Lely wil nu dat de vezels niet alleen gebruikt worden als 
boxstrooisel in een ligboxenstal, maar dat de mestvezels ook in een vrijloopstal als bodem gebruikt 
kunnen worden. Om dit mogelijk te maken zullen de vezels, die in de vrijloopstal worden vervuild 
door de uitwerpselen van de koe, ververst moeten worden. Dit zal moeten gebeuren door de 
autonome stalvloerreiniger. 

1.3. De vrijloopstal 
Op dit moment is een ligboxenstal verreweg het meest voorkomende stalprincipe in Nederland. In 
deze stal zijn het lig- en loopgedeelten van de koe gescheiden. Een vrijloopstal is een stal zonder 
ligboxen. Het lig- en loopgedeelte van de koe is gecombineerd. Dat betekend dat de koe ligt, loopt, 
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urineert en ontlast op dezelfde bodem. Het is daarom vergelijkbaar met een weiland waarin koeien 
lopen. In figuur 1 is te zien hoe een vrijloopstal eruit kan zien. 

 

Figuur 1: de vrijloopstal 

Er zijn veel redenen waarom een vrijloopstal voordelen heeft ten opzichte van de reguliere 
ligboxenstal. De belangrijkste reden is het verbeteren van het dierenwelzijn. Als het dierenwelzijn van 
de koe verbetert blijft de koe gezonder en wordt gemiddeld ouder. Verhoging van de leeftijd van de 
koe zorgt voor een langere periode waarin de koe melk kan geven en levert dus geld op. Omdat de 
vervangingscyclus van de koeien omlaag gaat, hoeven er ook minder kalveren opgefokt te worden 
wat een flinke kostenbesparing oplevert. De periode van gedurende ongeveer anderhalf jaar waarin 
een koe voor het eerst een kalf krijgt en dus melk kan gaan produceren kost alleen maar geld en 
levert niets op. 

Een van de belangrijkste aspecten van de vrijloopstal is de bodem. De bodem is bepalend voor het 
succes van de vrijloopstal. De meest gebruikte stalvloeren en de werkingsprincipes zijn in tabel 1 
weergeven. Zij onderscheiden zich op de wijze van het verwijderen van vocht en het verminderen 
van emissie.3   

 

 

 

                                                           
3 Hierbij gaat het om de emissie van verschillende gassen zoals ammoniak, methaan, lachgas, ect. 
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Tabel 1: veelgebruikte bodemtypes en de materialen die ervoor gebruikt worden (Wageningen Universiteit, 2013) 

Nr. Type bodem Materialen Vocht Stikstof 
1 Compostering: 

1.1. Extra beluchten door blazen 
1.2. Extra beluchten door zuigen 
1.3. Niet extra beluchten 

Houtsnippers, 
verse compost, 
dikke fractie mest, 
combinaties 

Verdamping Organisch binden 

2 Absorberen GFT compost 
Compost snoeiafval 
Gedroogde bagger 
Stro 
Olifantsgras 

Absorberen Vasthouden / 
organisch binden 

3 Draineren Zand 
Kunststofvloeren 

Draineren Scheiden mest 
en urine 

Er zijn dus al veel mogelijkheden als bodem voor een vrijloopstal. Echter hebben alle 
bovengenoemde bodems (grote) nadelen. Lely is daarom op dit moment op zoek naar alternatieven. 
Het bedachte alternatief is gedroogde mestvezels als absorberende bodem. Voordat de reden 
hiervan wordt toegelicht zal, in paragraaf 1.4, eerst meer uitgelegd gegeven worden over de 
mestvezels. 

1.4. Het gebruik van gedroogde mestvezels 
In de vorige paragraaf zijn de verschillende gebruikte 
bodems besproken die in een vrijloopstal gebruikt kunnen 
worden. Dikke fractie van mest, oftewel droge mestvezels, is 
een strooisel waar Lely op dit moment veel onderzoek naar 
doet. Gedroogde mestvezels worden momenteel al 
veelvuldig in ligboxstallen gebruikt als boxstrooisel. De reden 
hiervoor is de toenemende kosten van boxstrooisel. Veel 
gebruikt boxstrooisel zoals zaagsel en stro, wordt steeds 
duurder waardoor alternatieven steeds aantrekkelijker 
worden. De gebruikte bodemmaterialen voor vrijloopstallen 
komen vaak overeen met de boxstrooiseltypes die op dit 
moment worden gebruikt in ligboxen. Het kostenplaatje van 
het strooisel is voor een vrijloopstal nog belangrijker omdat 
er meer strooisel nodig is. Het gebruik van mestvezels als 
bodemmateriaal is in een vrijloopstal dan ook een 
aantrekkelijk alternatief. 

Ook de wetgeving op het gebied van mestverwerking speelt 
een rol bij het gebruik van gedroogde mestvezels. De 
fosfaatnormen zorgen ervoor dat er een limiet zit aan de hoeveelheid mest die uitgereden mag 
worden op het land. Als een boer hier boven zit, moet er mest afgevoerd worden. Door het scheiden 
van de mest in een dunne en dikke fractie hoeft er minder mest afgevoerd te worden omdat de 
meeste fosfaten achterblijven in de dikke fractie. Deze dikke fractie kan vervolgens als vezelbodem 
gebruikt worden zodat het niet afgevoerd hoeft te worden. Het overschot dat wel afgevoerd moet 

Figuur 2: mestscheider 
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worden kan als dikke fractie afgevoerd worden, zodat er veel op vervoerskosten bespaard wordt. De 
dunne fractie kan vervolgens over het eigen land worden uitgereden. 

1.5. De combinatie gedroogde mestvezels en vrijloopstal 
Op dit moment worden gedroogde mestvezels al gebruikt in een vrijloopstal als 
composteringsbodem. Hier zijn echter enkele (grote) nadelen te vinden. Ten eerste is de 
compostering die nodig is om de bodem droog en hygiënisch te houden moeilijk te reguleren. Er is 
een groot oppervlak per koe nodig en de gehele stal moet gebouwd worden op het 
composteringsprincipe. Veel licht en ventilatie is nodig om genoeg verdamping te realiseren. De 
bodem moet daarnaast ook elke dag en ’s winters zelfs twee keer per dag gecultiveerd worden. Zelfs 
met deze maatregelen is het erg moeilijk om in het vochtige Nederlandse klimaat de gewenste 
verdamping te realiseren. Als dit niet lukt zakken de koeien tot aan de knieën in de compost tijdens 
het lopen en is de bodem erg nat. Vooral in de winter is het moeilijk om de compostering gaande te 
houden die ervoor zorgt dat de bodem gaat “werken” en daardoor warm wordt. Die warmte is nodig 
om bacteriegroei tegen te gaan en de bodem droog te verdampen. 

Het alternatief is om de mestvezels niet te gebruiken als composteringsbodem maar als 
absorberende bodem. De nadelen van het composteringsproces zijn op die manier grotendeels 
uitgesloten. Een nieuw probleem komt echter wel in beeld, namelijk dat de absorberende vezels 
ververst moeten worden. Hier komt het te ontwikkelen product in beeld. De stalvloerreiniger zal de 
mestvezels verversen op een wijze dat deze geschikt blijven als bodemmateriaal. 

1.6. Doel en methode 
Het doel van deze bacheloropdracht is het ontwikkelen van een concept voor een volautonome 
stalvloereiniger. Om een uiteindelijk advies te geven over het concept, zal tijdens het proces de 
nadruk liggen op het testen en ontwikkelen van de functies die nodig zijn voor het verversen van de 
mestbodem. Het uiteindelijke resultaat is een advies en uitleg over de oplossingen die bedacht zijn 
om de gewenste functies in uitvoering te brengen. 

In figuur 3 staat een schema van de stappen die gevolgd zijn en in welk hoofdstuk de stappen te 
vinden zijn.  

 

Figuur 3: Overzicht van de stappen die gevolgd zijn en in welke hoofdstukken de stappen te vinden zijn. 
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Zoals in de figuur 3 te zien is, zijn er eerst een aantal analyses gedaan om een zo goed mogelijk beeld 
te krijgen van de punten waar rekening mee gehouden dient te worden en wat het product zal 
moeten kunnen. Met de uitkomsten van deze analyses is er een plan van eisen en wensen 
vastgesteld (hoofdstuk 2). Met dit plan is vervolgens de conceptontwikkeling begonnen. In deze fase 
is vastgesteld op welke manier de stalvloerreiniger zijn taken zal kunnen uitvoeren en of deze 
oplossingen binnen het plan van eisen ligt (hoofdstuk 3). Tijdens de conceptontwikkeling is gebleken 
dat een alternatief bedacht moest worden voor de methode van het verversen van de vezels. Als stap 
naast de conceptontwikkeling is hieruit vervolgens een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om 
een mestscheider op het voertuig te plaatsen (hoofdstuk 4). Hieruit is het idee ontstaan om een pers 
op het voertuig te maken (hoofdstuk 5). De conceptontwikkeling van de pers en de 
conceptontwikkeling van de andere functies maken samen een uiteindelijk concept.  Dit is de basis 
voor Lely om mee verder te gaan. Hiervoor worden ook nog een aantal extra aanbevelingen 
gedaan(hoofdstuk 6).  
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Hoofdstuk 2: Analyses 
In dit hoofdstuk wordt beschreven waar rekening mee gehouden moet worden tijdens de 
ontwikkeling van de volautonome stalvloerreiniger. Dit is gedaan door een aantal belangrijke 
factoren te analyseren waarmee de stalvloerreiniger te maken krijgt. De eerste analyse die wordt 
besproken is de analyse van de vezelbodem. In paragraaf 2.2 zal de omgeving waarin de 
stalvloerreiniger zich gaat bevinden, geanalyseerd worden.  In paragraaf 2.3 zullen de functies die het 
voertuig moet kunnen vervullen, worden vast gelegd. Wanneer deze analyses zijn uitgevoerd is 
voldoende kennis vergaard om een duidelijk pakket van eisen en wensen op te stellen. Het pakket 
van eisen en wensen wordt in de laatste paragraaf besproken. 

2.1. Analyse vezelbodem 
Door middel van testen in de praktijk, in een teststal, zijn een aantal aspecten van de vezelvloer 
onderzocht. In paragraaf 2.1.1 komt het absorptievermogen van de vezels aan bod en in paragraaf 
2.1.2 worden de resultaten van een praktijktest met koeien op de vezelbodem besproken. Als laatste 
wordt vastgesteld wat de uitkomsten van de testen voor restricties geven aan het te ontwerpen 
product. 

2.1.1. Absorptievermogen vezels  
Uit de mestscheider komen vezels met een drogestofgehalte van ongeveer 30%. Dit is ook het 
percentage dat momenteel wordt aanbevolen als minimum percentage droge stof voor een 
hygiënisch en gezond vezelbed (Beekman, 2012). Om te bepalen hoeveel vocht deze vezels kunnen 
opnemen zijn er enkele praktijktesten gedaan. Uit deze testen met mestvezels uit de mestscheider 
van Lely bleek dat 400 gram vezels 400 ml water kan opnemen.4  In figuur 4 is de proef schematisch 
weergeven. 400 gram vezels met een droge stof percentage van 30% had ongeveer een volume van 
1000 ml. Na de opname van de 400 ml water was het volume nagenoeg onveranderd; de vezels 
werken dus als een soort spons, lucht wordt vervangen door water waardoor het volume 
onveranderd blijft. 

 

Figuur 4: test absorptievermogen mestvezels 

In de veronderstelling dat drogere vezels wellicht beter geschikt zijn als bodemmateriaal is de test 
nogmaals gedaan met mestvezels met een drogestofgehalte van 70 %. Het is gebleken dat de 
vochtopname veel trager gaat bij vezels met een drogestofgehalte van 30%. Dit lijkt onwaarschijnlijk, 
maar dit komt door dezelfde reden als dat een natte vaatdoek sneller vocht opneemt dan een droge: 
water trekt water aan. Bijkomend nadeel is dat drogere vezels niet zo goed blijven liggen, omdat ze 

                                                           
4 Dit is met de veronderstelling dat vocht en urine een nagenoeg zelfde resultaat zullen leveren.  
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lichter zijn. Drogere vezels waaien door de stal en veroorzaken een erg stoffige omgeving. Bij de 
verdere testen is daarom gebruik gemaakt van de vezels met een drogestofgehalte van 30%. In 
bijlage 1 zijn de exacte resultaten van de absorptie test terug te vinden. 

2.1.2. Praktijktest vezelvloer 
Om een goede tijdsinschatting te kunnen maken van hoeveel keer per dag de vezelvloer ververst 
moet worden, is een praktijktest gedaan met een vezelvloer met hierop twee koeien (zie figuur 5, 6 
en 7). 

 

Figuur 5 en Figuur 6 : Links is de ondergrond van de vezelvloer te zien, alle naden en kieren zijn dicht gekit zodat het 
vocht enkel door de vezels opgenomen kan worden en niet door kieren kan weglopen. Rechts is de vloer aangevuld met 
vezels. 

Het doel van de test was een inschatting maken van de tijdsduur totdat de vezels onacceptabel 
smerig zijn geworden.  Er zijn twee testen gedaan: een met een interval van twaalf uur en een met 
een interval van vier uur. 

2.1.2.1. Praktijktest vezelvloer 1 
Voor de eerste test hebben de koeien gedurende een periode van twaalf uur gelopen en gelegen op 
het vezelbed. Na twaalf uur zijn de koeien uit het hok gelaten en is de vezelbodem geïnspecteerd.  

Resultaat: door het lopen en liggen van de koeien was de vezelvloer erg aangedrukt. De vezels waren 
tot een soort plakkaat aangestampt. Op deze manier is het voor de koeien niet meer comfortabel om 
op de bodem te lopen en te liggen. Ook waren er vieze plekken op de vacht van de koeien te zien 
waardoor duidelijk werd dat de vezels te nat waren. De vezels stonden vocht af als een koe erop ging 
liggen. Er waren geen kale plekken te vinden op de bodem van de vezelvloer wat betekent dat een 
laagdikte van vijf centimeter voldoende is om de bodem bedekt te houden. 

Conclusie: twaalf uur hetzelfde vezelbed gebruiken is onacceptabel, de laagdikte van de vezels van 
vijf centimeter is wel voldoende gebleken. 

2.1.2.2. Praktijktest vezelvloer 2 
Voor een tweede test hebben er gedurende 24 uur twee koeien rondgelopen (zie figuur 7). In deze 
periode zijn om de vier uur de vieze plekken die op het oog zichtbaar waren schoongemaakt. Naast 
het schoonmaken, is er ook om de vier uur een droge stof meting gedaan, zijn de vezels opgeschud 
en is het gedrag van de koeien bekeken (in bijlage 4 is het logboek te vinden).  

Resultaat: als de vezelvloer om de vier uur ververst wordt blijven de koeien schoon, is de bodem niet 
aangestampt en is het drogestofgehalte iets onder de 30%. De koeien vinden het daarnaast geen 
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probleem om op de vezelbodem te gaan liggen. Het drogestofgehalte dat elke keer gemeten is 
schommelt nogal. Dit komt waarschijnlijk doordat er telkens  kleine beetjes vezels getest zijn; soms 
van nattere plekken, soms van drogere plekken.  

Conclusie: de vezelvloer om de vier uur verversen levert een bevredigend resultaat. De vezelbodem 
blijft droog genoeg voor de koeien om op te liggen zonder dat ze smerig worden. Ook wordt de 
vezelbodem wordt vaak genoeg opgeschud, zodat de vezels netjes verspreid blijven liggen en een 
laagdikte van vijf centimeter houden. 

2.1.3. Conclusie 
De praktijktesten hebben erg veel inzicht gegeven over de vezelvloer en de werking van de vezels. 
Vezels van met een drogestofgehalte van 30 % zijn geschikter dan drogere vezels omdat ze sneller 
vocht opnemen en minder snel als stof opwaaien. Het tijdsinterval van het verversen van de vezels is 
bepaald door enkele praktijktesten te doen , waarin twee koeien op de vezelvloer hebben gelopen en 
gelegen. De vloer verversen en opschudden om de vier uur zorgt ervoor dat de bodem droog genoeg 
is voor de koeien om op te liggen en zorgt voor een mooi constant verspreide vezelbodem van vijf 
centimeter. 

2.2. Omgevingsanalyses 
De stalvloerreiniger zal zijn werk moeten doen in een erg specifieke omgeving. In dit hoofdstuk wordt 
deze omgeving nader geanalyseerd. 

2.2.1. Stalgrootte en aantal koeien 
Voor het bepalen van de afstand die de stalvloerreiniger moet afleggen is het belangrijk om de 
stalgrootte te weten. Lely ontwerpt zijn producten meestal voor stallen met minimaal 200 koeien. Dit 
is dan ook het aantal waar in dit project vanuit wordt gegaan. Voor een vrijloopstal is het gebruikelijk 

Figuur 7: de koeien die 24 uur op de vezelvloer hebben gelopen 
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om uit te gaan van 15m2 per koe aan loop- en ligoppervlak (Hulst, 2009).  Dit betekent dat bij 200 
koeien een staloppervlak van 3000m2 nodig is. 

2.2.2. Obstakels in de stal 
Er moet voorkomen worden dat de stalvloerreiniger in botsing komt met obstakels die zich in de stal 
bevinden. Dit kunnen zijn: koeien, palen, hekken, spanten, draden, ect. Vooral de vaste obstakels 
moeten ontweken kunnen worden, maar ook een koe die ligt moet kunnen blijven liggen in plaats 
van dat deze moet opstaan om het voertuig te ontwijken. Voor koeien die staan zal het geen 
probleem zijn om een stap opzij te doen als het voertuig langsrijdt. 

2.2.3. Voergebieden 
Koeien zijn ongeveer vier uur per dag aan het eten (HendrixUTD, 2011). De plekken waar de koeien 
gevoerd worden, zullen daarom erg intensief gebruikt worden. Een kwart van de uitwerpselen komt 
dan ook terecht rondom de voergebieden. De meeste stallen hebben een voerstraat waaraan de 
koeien kunnen staan om te eten (figuur 8). Sommige stallen hebben verplaatsbare voerbakken die 
elke dag op een andere plek in de stal neergeplaatst kunnen worden (figuur 9). 

 

Figuur 8 en Figuur 9: stal met voerstraat op het linker figuur en stal met verplaatsbare voerbak op het rechter figuur 

2.2.4. Hoeveelheid aan vieze vezels 
Om te weten hoeveel vieze vezels en mest de stalvloerreiniger moet afvoeren is het nodig om de 
hoeveelheid aan uitwerpselen te weten. Volgens de voederfabrikant HendrixUTD is de hoeveelheid 
uitwerpselen per dag 30-40kg en aantal liters urine 10-25 liter per koe (HendrixUTD, 2011). Dit zal 
zorgen voor ongeveer 13 m3 aan vieze vezels en 7 m3 aan mest. Bij elkaar opgeteld zal er dus 20 m3 
aan mest en vieze vezels moeten worden afgevoerd. Zie bijlage 2 voor de uitgebreide berekening en 
extra toelichting. 

2.2.5. Aantal keren ontlasten en urineren van een koe 
Een koe moet per dag gemiddeld 12 tot 18 keer ontlasten en 7 tot 10 keer urineren (HendrixUTD, 
2011). Dit zorgt voor ongeveer 200 vieze plekken per uur per koe. De vieze plekken zullen over de 
hele stal verdeeld zijn, rondom de voergebeiden zullen er aanzienlijk meer vieze plekken zijn per uur 
omdat deze plekken intensiever worden gebruikt. Zie bijlage 3 voor een uitgebreide toelichting. 

2.3. Productanalyse  
In de productanalyse zullen de functies die de stalvloerreiniger moet kunnen vervullen geanalyseerd 
en beschreven worden. Deze functies zijn opgedeeld in voortbewegen van het voertuig (paragraaf 
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2.3.1), het oprapen van de vezels (paragraaf 2.3.2), het verversen van de vezelvloer (paragraaf 2.3.3) 
en het verspreiden van de vezels (paragraaf 2.3.4). In figuur 10 is een schematisch overzicht te zien 
van de paragrafen en de relaties ertussen. 

 

Figuur 10: Schematisch overzicht van de indeling van de productfuncties. 

2.3.1. Voortbewegen voertuig 
Er zijn twee manieren om de vieze vezels op te zoeken: van vieze plek naar vieze plek rijden of een 
vaste route volgen en tijdens deze route vieze plekken oprapen. In paragraaf 2.1 is gebleken dat vier 
uur het maximum tijdsbestek is waarin de stal ververst moet zijn. Dit is belangrijk in het geval dat de 
stalvloerreiniger een vaste herhalende route zal afleggen waarin de vieze vezels worden opgepakt of 
worden ververst. 

2.3.1.1. Vrij bewegen 
Als het voertuig vrij zal beweegt deze van vieze plek naar vieze plek rijden en deze plek vervolgens 
oppakken (zie figuur 11). Dit betekend dus dat het voertuig het tempo waarin de koeien ontlasten bij 
moeten kunnen houden. Er zijn een paar factoren waar dan in ieder geval rekening mee gehouden 
moet worden. De factoren die in deze paragraaf zijn gebruikt zijn ook terug te vinden in het plan van 
eisen en wensen (paragraaf 2.4): 

- 200 koeien 
- 3000m2 staloppervlak 
- Maximale snelheid is 0,5 m/s5 
- Stal van 50 bij 60 meter6 
- Gemiddelde tijd van 20 seconden per uitwerpsel 

Deze beperkende factoren zorgen ervoor dat er gemiddeld tien meter afgelegd kan worden tot de 
volgende koe zijn uitwerpselen dumpt. De gemiddelde afstand die afgelegd moet worden in een stal 

                                                           
5 Gebaseerd op de maximale snelheid van de Lely Vector voerrobot. 
6 Dit is een schatting, in werkelijkheid zal dit per stal verschillen. 
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van 50 bij 60 meter ligt ver boven de tien meter. Pas bij vier wagentjes zal er genoeg oppervlak 
gedekt kunnen worden om de constante stroom van uitwerpselen bij te kunnen houden.  

 

Figuur 11: Als de stalvloereiniger vrij zal bewegen van plek naar plek zullen er minimaal vier wagentjes nodig zijn 

Verder dient er ongeveer 1m3 vezels per uur opgeraapt te worden, dit betekent als elk voertuig een 
keer per uur geleegd wordt, er 250 liter opslag moet zijn ofwel 0,25m3.  

2.3.1.2. Vaste route 
Als het voertuig via een vaste route beweegt (zie figuur 12) zal dit in een dusdanige cyclus moeten 
gebeuren dat de vezels niet te vochtig en te vies worden. In paragraaf 2.1 is vastgesteld dat dit in 
maximaal vier uur moet gebeuren. Daarnaast zijn nog een aantal factoren waar rekening mee 
gehouden moet worden: 

- 200 koeien 
- 3000m2 staloppervlak 
- Maximale snelheid is 0,5 m/s7 
- Stal van 50 bij 60 meter8 
- Ongeveer 23x per dag per koe ontlasten9 

Uitgaande van een opraapbreedte van één meter zal het voertuig dus 3000 meter moeten afleggen 
in vier uur.  Dit betekent dat het voertuig 0,21 m/s moet rijden. Omdat het voertuig de helft van de 
tijd aan de lader moet liggen10 en tijd nodig heeft om de vieze vezels te lossen zal het voertuig 
ongeveer aan zijn maximale snelheid komen van 0,5m/s. 

                                                           
7 Gebaseerd op de maximale snelheid van de Lely Vector voerrobot. 
8 Dit is een schatting, in werkelijkheid zal dit per stal verschillen. 
9 Gemiddeld 15 keer keer ontlasten en 8 keer urineren per dag (HendrixUTD, 2011). 
10 Dit is het gebruikelijke uitgangspunt van Lely bij volautonome elektrische voertuigen. 
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Figuur 12: Voortbeweging volgens een vaste route 

Verder dient er ongeveer 1m3 vieze vezels per uur opgeraapt te worden. Als het voertuig eens per 
uur de vieze vezels dumpt, betekent dat er 1m3 aan opslag op het voertuig aanwezig dient te zijn.  

2.3.1.3. Routebepaling 
Omdat het voertuig in een grote ruimte autonoom moet kunnen bewegen, zal er een manier 
verzonnen moeten worden om het voertuig de route te kunnen laten bepalen. Hierbij moet rekening 
worden gehouden met de factoren die in de omgevingsanalyse zijn genoemd (paragraaf 2.2). 

2.3.1.4. Opladen 
Het opladen heeft een vrij grote impact op de tijd dat voertuig zijn taken kan uitvoeren. Lely gaat er 
vanuit dat een voertuig op accu’s de helft van de tijd aan de lader moet liggen. Op deze manier zullen 
de batterijen volledig opgeladen blijven, zelfs als ze wat slechter worden. De helft van de tijd kan het 
voertuig dus niet de stalvloer reinigen. 

2.3.1.5. Stroomvoorziening 
Voor de stroomvoorziening wordt uitgegaan dat dit niet meer mag zijn dan Lely’s grootste autonome 
voertuig de “Vector.” Dit voertuig heeft een vermogen van 2500kW/h. 

2.3.2. Oprapen vezels 
De mestvezels moeten opgeraapt worden om ze vervolgens te kunnen verversen. Dit kan op twee 
manieren: of de wagen pakt alles en ververst alles of de wagen vindt de vieze plekken en pakt alleen 
deze plekken op.  

2.3.2.1. Alles oprapen  
Bij alles oprapen zal er veel meer volume door het verversingsproces gaan dan bij selectief oprapen. 
In totaal zal er 150 m3 vezels op de stalvloer liggen. Dit betekent dat er 150 m3 vezels in vier uur moet 
worden opgeraapt. 
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2.3.2.2. Selectief oprapen 
Bij selectief oprapen is het vooral belangrijk dat de vieze van de schone vezels onderscheiden kunnen 
worden. Afhankelijk van de nauwkeurigheid zal er minimaal 20m3 tot maximaal 150m3 vezels 
opgeraapt moeten worden. De nauwkeurigheid hangt af van de hoeveelheid  schone vezels die 
tijdens het proces samen met de vieze vezels worden opgeraapt. Als er veel schone vezels mee gaan 
in het proces zal er een groter volume aan vezels opgeraapt worden. 

2.3.3. Vezelvloer verversen 
Door de uitwerpselen en urine zullen er constant vieze vezels komen. Om deze weer schoon te 
krijgen zullen ze afgevoerd moeten worden naar een mestscheider buiten de stal of zullen ze op het 
voertuig zelf ververst moeten worden. Als de vezels weggebracht worden naar een mestscheider 
zullen er ook weer schone vezels de stal in moeten worden gebracht. 

2.3.3.1. Vieze vezels filteren 
De vezels die niet vervuild zijn kunnen weer verspreidt worden over de stalvloer. De vieze vezels 
zullen op een bepaalde manier gefilterd moeten worden en worden opgeslagen op het voertuig. 
Deze kunnen dan vervolgens verwerkt worden in de mestscheider zoals omschreven in paragraaf 
2.3.3.2. 

2.3.3.2. Bepaling van het leegmaken van de opslag voor de vieze vezels 
In het voertuig zal een opslag zijn voor de vieze vezels. Van deze opslag moet bepaald worden of 
deze vol is, zodat het voertuig eerst geleegd wordt alvorens het verder gaat met de vezelvloer 
verversen. 

2.3.3.3. Vieze vezels en/of mest en urine verwerken in de mestscheider 
De vieze vezels en/of mest en urine moeten worden verwerkt, zodat er weer schone vezels ontstaan. 
Dit zal of in een mestscheider buiten de stal gebeuren of op het voertuig zelf. 

2.3.4. Droge vezels verspreiden 
Omdat de koeien het vezelbed constant verlopen en verliggen zal er een ongelijk en aangestampt 
vezelbed ontstaan. Het voertuig zal dus de droge vezels weer netjes met een gelijke hoogte moeten 
kunnen verspreiden. Uit de eerdere analyse met de testvloer (paragraaf 2.1) is gebleken dat een 
vezellaag van vijf centimeter voldoende is voor een goede comfortabele ligbodem.  

2.3.4.1. Het opschudden van de vezels 
Omdat de vezelvloer aangestampt wordt door de koeien zal de bodem niet meer comfortabel zijn 
voor de koeien om op te lopen en te liggen. De vezels zullen dus opgeschud moeten worden en weer 
verspreid moeten worden neergelegd. 

2.3.4.2. Gelijkmaken laagdikte vezelbodem 
Omdat er vieze vezels worden afgevoerd, zullen er ook weer schone vezels aangevoerd moeten 
worden. Er zal een manier gevonden moeten worden om te bepalen waar te weinig vezels liggen, 
zodat het niveau op deze plekken aangevuld kan worden zodat er een constante laagdikte in de stal 
is van vijf centimeter. 
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2.4. Pakket van eisen en wensen 
Uit de uitgevoerde analyses van de vezelbodem (paragraaf 2.1), de omgeving (paragraaf 2.2) en het 
product (paragraaf 2.3)  zijn is genoeg kennis vergaard om een volledig en goed pakket van eisen en 
wensen op te stellen.  

2.4.1.1. Eisen: 
 
1. De stalvloerreiniger zal volledig autonoom de stalvloer moeten kunnen verversen. 

Dit betekent dat het voertuig dag en nacht (bijna) zonder aandacht van de boer zijn werk zal moeten 
kunnen doen. Enkel bij storingen of onderhoud zal de boer in moeten grijpen. 

2. De stalvloerreiniger zal een stal van minimaal 200 koeien aan moeten kunnen. 

Een vrijloopstal met 200 koeien zal zorgen voor 4000 liter urine en  m3 mest. De 4000 liter urine zal 
door 13m3 vezels opgenomen kunnen worden.  In totaal zullen 200 koeien zorgen voor 5600 vieze 
plekken door ontlasting en urine per dag. De totale stalgrote is 3000m2, dit betekent dat elke koe 
15m2 tot zijn beschikking heeft. 

3. De stalvloerreiniger zal maximaal om de vier uur de gehele stal ververst hebben. 

Uit de praktijktest is gebleken dat vier uur een acceptabele tijdsduur is waarin de vezels nog schoon 
genoeg zijn en nog niet platgedrukt zijn. Na meer dan vier uur zal dit niet meer gegarandeerd kunnen 
worden. 

4. De stalvloerreiniger zal rekening moeten kunnen houden met obstakels en voergebieden. 

In de vrijloopstal zullen zich obstakels bevinden die de stalvloerreiniger zonder contact zal moeten 
kunnen ontwijken. Dit kunnen palen , koeien, voerbakken, enzovoort zijn. 

5. De stalvloerreiniger zal schone vezels moeten kunnen verspreiden zodat een gelijkmatige 
vezelbodem van minimaal vijf centimeter ontstaat. 

Een bodem van 5 centimeter is voldoende om de koeien van comfortabele en hygiënische lig- en 
loopbodem te voorzien. Dit is vastgesteld in de praktijktest (zie paragraaf 2.1) waarin twee koeien op 
een testvezelvloer hebben gelopen en gelegen.  

6. Het drogestofgehalte van de vezels die worden verspreid zal minimaal 30% moeten zijn. 

Een droge stof percentage van 30% is het minimum wat voor koeien droog genoeg is om op te liggen 
zonder dat het vocht afstaat. 

7. Het voertuig zal zich niet sneller kunnen voortbewegen dan 0,5 m/s.  

Dit is de maximale snelheid van Lely’s snelste autonome voertuig de ‘ Vector’. Hogere snelheden 
zullen meer vermogen kosten en onveiliger zijn. 

8. Het voertuig zal een maximaal stroomverbruik van 2500 kW/h hebben. 

Dit vermogen kunnen de vier accu’s in Lely’s grootste autonome voertuig de ‘Vector’ leveren. De 
accu’s die in de  ‘Vector’ gebruikt worden zullen ook in de stalvloerreiniger gebruikt worden.  
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9. Het voertuig zal 50% van de tijd ongebruikt moeten zijn om het op te kunnen laden. 

Het voertuig zal minimaal de helft van de tijd aan de lader moeten liggen. Dit is een algemene 
maatstaf binnen Lely. 

2.4.1.2. Wensen: 
 
1. De mestscheider zal zich niet op het voertuig bevinden. 

Omdat het voertuig op accu’s zal werken, is het zaak om zoveel mogelijk functies die elders vervuld 
kunnen worden daar ook te laten gebeuren. De reden hierachter is dat de accu’s een beperkt 
vermogen kunnen leveren en elke extra taak die op het voertuig plaats vindt vraagt om meer 
vermogen. 
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Hoofdstuk 3: Conceptontwikkeling 
De stalvloerreiniger zal verschillende functies moeten vervullen, hiervoor zijn verschillende 
oplossingen bedacht. In dit hoofdstuk zullen de oplossingen benoemd worden. Vervolgens zal een 
keuze gemaakt worden uit de oplossingen waarmee verder wordt gegaan. Omdat er teveel functies 
zijn om in het gegeven tijdsbestek te onderzoeken hebben enkele functies een hogere prioriteit 
gekregen. De functies met een hogere prioriteit zijn aan praktijktesten en/of berekeningen 
onderworpen. Oplossingen voor de functies met lagere prioriteit zijn gekozen op basis van ervaring 
en inschatting. In tabel 2 zijn de functies en de prioriteit die eraan gegeven is, weergegeven. 
 

Tabel 2: prioriteit van de verschillende functies 

 Prioriteit 
Voortbewegen voertuig  
Vrij bewegen ++ 
Vaste route ++ 
Routebepaling - 
Opladen - 
Stroomvoorziening - 
Oprapen vezels  
Alles oprapen + 
Selectief oprapen - 
Vezelvloer verversen  
Vieze vezels filteren ++ 
Vieze vezels verwerken in mestscheider - 
Bepaling van het leegmaken van de opslag voor 
de vieze vezels 

- 

Droge vezels verspreiden  
Het opschudden van de vezels - 
Gelijkmaken laagdikte vezelbodem 
 

- 

3.1. Voortbeweging voertuig 
In hoofdstuk 2 zijn al enkele analyses beschreven over de manier van voortbewegen in de stal. Dit 
kon middels een vaste route of het voertuig kon zich vrij bewegen door de stal. In paragraaf 3.1.1. 
wordt een besluit genomen welke manier van voortbewegen de voorkeur heeft. In paragraaf 3.1.2 
worden de mogelijkheden voor de routebepaling benoemd. In paragraaf 3.1.3. en 3.1.4 wordt het 
opladen van het voertuig en de stroomvoorziening verder toegelicht. 

3.1.1. Vrij bewegen of vaste route 
In het plan van eisen werden enkele factoren genoemd die al vaststonden zoals de snelheid van het 
voertuig. Vooral door deze restrictie blijkt dat het minder rendabel is om het voertuig van vieze plek 
naar vieze plek te laten rijden dan het volgen van een vaste route. De afstand die gemiddeld afgelegd 
zou moeten worden, als het voertuig zich vrij zou bewegen van vieze plek naar vieze plek, bleek te 
groot te zijn voor slechts één voertuig. Op deze wijze zouden zelfs vier voertuigen constant moeten 
rondrijden om de stal schoon te kunnen houden (zie paragraaf 2.3.1.).  Niet alleen de hoeveelheid 
voertuigen die nodig zouden zijn, maar ook de complexheid van de routebepaling zorgden ervoor dat 
de keuze op het rijden van een vaste route is gevallen. 
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Om de vezelvloer schoon genoeg te houden is bepaald dat om de vier uur de vloer ververst moet 
worden (zie paragraaf 2.1 en paragraaf 2.4). Bij een schatting dat het voertuig een opraapbreedte 
heeft van één meter, betekent dit dat het voertuig vier uur doet over een stal van 3000m2. Dit 
betekend dat het voertuig 0,21m/s zou moeten kunnen rijden. Het voertuig moet ongeveer de helft 
van de tijd aan de lader en heeft nog wat tijd nodig om vieze vezels te dumpen. Om snel genoeg te 
zijn, zou het voertuig dus tussen de 0,4 en 0,5m/s moeten rijden. Dit valt binnen de restrictie van 
maximaal 0,5m/s, daarom zal één voertuig genoeg zijn om de vloer schoon te houden (zie voor meer 
toelichting paragraaf 2.3.1). 

3.1.2. Routebepaling 
Voor de routebepaling zijn de onderstaande oplossingen bedacht. Omdat het bedenken van 
oplossingen voor de routebepaling niet de grootste prioriteit had is het slechts bij standaard 
mogelijkheden voor de routebepaling gebleven:  

- Inductiestrips 
o Als rooster over hele vloer 
o Kan op plekken gebruikt worden waar andere sensoren niet kunnen werken 
o Als grof rooster in combinatie met het inschatten van locatie tot de volgende strip 

- Ultrasoon 
o Heeft obstakels zoals een voerhek of muur nodig om te kunnen werken. Het bereik is 

maximaal twee meter 
- GPS 

o Duur-, en nauwkeurigheid verschilt (goedkoop tot op de meter nauwkeurig, duurder 
tot op enkele centimeters nauwkeurig) 

- Gyroscoop 
o Zorgt ervoor dat het voertuig in een rechte lijn kan voortbewegen 

- Laser 
o Kan afstand tot muren en punten bepalen 

- Robotgrasmaaier 
o Zorgt voor een willekeurige route, maar uiteindelijk zal elke plek bereikt worden 

- Camera met realtime-terugkoppeling 
o Camera bepaald constant waar de wagen zich bevindt en geeft vervolgens de 

volgende stap (continu herhalend) 

Veel van Lely’s huidige autonome voertuigen rijden op een combinatie van ultrasoonsensoren, een 
gyroscoop en inductiestrips. Ultrasoonsensoren hebben echter een maximaal bereik van twee meter 
en zullen daardoor niet geschikt zijn voor de stalvloerreiniger. De muren zorgen voor de 
weerkaatsing van het geluid. Aangezien deze muren zich lang niet altijd binnen twee meter van het 
voertuig bevinden, zal de plaatsbepaling meer dan twee meter van de muur niet via een 
ultrasoonsensor kunnen gebeuren. Het voertuig zich middels GPS door de stal laten verplaatsen is 
waarschijnlijk de beste optie.  

3.1.3. Opladen 
Voor het opladen is gekozen om dit op een zelfde wijze als de andere autonome voertuigen van Lely 
te doen. Dit gaat middels een krachtstroompaal waar het voertuig  zich aan koppelt wanneer de 
accu’s te ver zijn leeggelopen. 
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3.1.4. Stroomvoorziening 
Voor de stroomvoorziening is gekozen om dezelfde accu’s te gebruiken als het voertuig de ‘Vector’ 
van Lely. Dit zijn vier accu’s met een capaciteit van 55 Ampère-uur op 12 volt (zie paragraaf 2.4). 

3.1.5. Conclusie 
Voor het voortbewegen in de stal is gekozen om het voertuig via een vaste route de stal door te laten 
rijden. Op deze manier kan één voertuig met een opraapbreedte van een meter de stalvloer schoon 
houden. De routebepaling, het opladen en de stroomvoorziening zullen grotendeels op dezelfde 
manier werken als bij andere autonome Lely robots. 

3.2. Oprapen vezels 
Voor het oprapen van de vezels zijn er twee mogelijkheden: of alle vezels worden opgeraapt of alleen 
de vieze vezels worden opgeraapt. In paragraaf 3.1.1 zijn de mogelijkheden genoemd die getest zijn 
om alle vezels op te kunnen rapen. In paragraaf 3.1.2 zijn de mogelijkheden genoemd om alvorens de 
vezels op te rapen eerst te controleren of ze daadwerkelijk vies zijn. Deze methode om selectief te 
filteren zal ervoor zorgen dat er minder vezels opgeraapt hoeven te worden. 

3.2.1. Alles oprapen 
Bij het oprapen zijn er een aantal standaard methoden bedacht. Ze zullen daarom niet verder 
toegelicht worden. Hieronder zijn de opraapmogelijkheden voor de vezels genoemd: 

- Schovelachtig bakje 
- Schoep 
- Vijzel 
- Zuigen 
- Grijpen 
- Naar binnen halen 
- Lopende band 
- Veegmachine 

Omdat het te veel tijd zou kosten om alle mogelijkheden te testen, zijn alleen de methoden getest 
waarvan prototypes of machines op locatie aanwezig waren. De andere methoden zouden in een 
later stadium nog getest kunnen worden. Hieronder worden de geteste prototypes of machines 
toegelicht. 

3.2.1.1. Proef 1: De vijzel 
Een vijzel loopt op de vloer en voert alles naar een bepaalde 
richting (zie figuur 13). Aan het einde van de vijzel kan 
vervolgens de volgende handeling gedaan worden. Dit zou 
ook weer een vijzel kunnen zijn om de vezels omhoog te 
voeren.  

Figuur 13: een grote vijzel, de vijzel die gebruikt is in de test had een 
diameter van 10 cm  
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RESULTAAT: de vijzel die voor de test is gebruikt kon de vezellaag van vijf centimeter niet goed 
verwerken. Door de wrijving op de grond koste de aandrijving veel vermogen. Bij een dunnere laag 
vezels werkte de vijzel beter, maar ook dan werd de vloer niet goed schoon. 

CONCLUSIE: waarschijnlijk zou een grotere vijzel het beter werken, maar dit zal waarschijnlijk teveel 
vermogen gaan kosten. Bij een dunnere laag was het vermogen van de vijzel wel voldoende, maar 
werd de vloer niet helemaal schoon. De vijzel blijkt geen goede methode om vezels op te rapen. 

3.2.1.2. Proef 2: Lopende band 
Om de vezels op te rapen loopt er een lopende band over de vloer heen die alle vezels afvoert. 
Wegens slijtage is de diameter van de as bij de grond in verschillende versies uitgevoerd (een grotere 
diameter betekent minder slijtage), ook is de minimale afstand waarop de lopende band van de 
grond moet lopen getest (figuur 16). Ook is er gekeken naar de optie om het voorste gedeelte van 
een blik te voorzien (figuur 14 en 15) waardoor de lopende band niet aan de grond hoeft te lopen 
(minder slijtage aan de band).  

 

Figuur 14 en figuur 15: Een lopende band als methode om vezels op te rapen. Aan het begin van de band zit een blik die 
vlak boven de grond loopt 

 
Figuur 16: Voertuig met lopende band die vlak boven de grond loopt.  
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RESULTAAT: de lopende band kan gemakkelijk een vezellaag van vijf centimeter verwerken. De vloer 
wordt ook erg schoon mits de diameter van de voorste as niet te groot is (maximaal vijftien 
millimeter) en de voorste as dicht genoeg bij de grond loopt. 

CONCLUSIE: de lopende band heeft een erg grote capaciteit en kan gemakkelijk een laagdikte van vijf 
centimeter aan. Het vermogen wat geleverd moet worden lijkt mee te vallen en de slijtage kan 
beperkt worden door de lopende band net van de grond te laten lopen. De vloer wordt keurig 
schoon. De lopende band is een goede methode om een grote hoeveelheid vezels op te rapen. 

3.2.1.3. Proef 3: Veegmachine 
De veegmachine kan de vezels weg slingeren in een bak of naar een plaats waar de vervolghandeling 
gedaan wordt. De veger staat verticaal op de grond zodat het gelijkmatig naar achteren wordt 
geveegd en niet naar het midden. 

 

Figuur 17: De veegmachine 

RESULTAAT: de veegmachine kan een laagdikte van vijf centimeter verwerken. Helaas kan de veger de 
vezels maar over een beperkte afstand vervoeren. Er zou een vervolgstap moeten komen om de 
vezels verder af te voeren. 

CONCLUSIE: de veegmachine heeft een grote capaciteit, maar kan slechts vezels verwijderen voor de 
volgende stap en zelf geen vezels vervoeren. Omdat de veger veel toeren moet maken en aan de 
grond loopt kost het behoorlijk vermogen. De veegmachine blijkt geen geschikte oplossing voor het 
oprapen van de vezels. 

3.2.2. Selectief oprapen 
De functie om vezels selectief op te rapen is bedacht om ervoor te zorgen dat er minder vezels 
opgeraapt hoeven te worden. De vieze plekken zullen herkend worden en alleen deze plekken zullen 
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vervolgens opgeraapt worden. Dit bespaart energie en opraapcapaciteit. De verschillende 
mogelijkheden worden in deze paragraaf besproken. 

Een overzicht van de mogelijkheden: 
- Een camera/infraroodcamera heeft de volgende mogelijkheden: 

o Bewegingsherkenning  
o Kleurherkenning 
o Vormherkenning 
o Warmteherkenning 
o Afstandsbepaling 

Een combinatie van de dingen die de camera en/of infraroodcamera zal/zullen kunnen vastleggen, 
zal een goede uitkomst kunnen bieden voor het bepalen van de vieze plekken. Met infrarood kunnen 
de warme plekken gedetecteerd worden en dus de mest- en urineplekken. Vervolgens zou middels 
bewegingsherkenning opgemerkt kunnen worden of een warme plek beweegt. Als dit het geval is zal 
het geen warme urine of mest plek zijn maar een lopende koe.  Vormherkenning is nodig om een 
liggende warme koe van een warme urine of mest plek te onderscheiden. Verder zal kleurherkenning 
ervoor kunnen zorgen dat de koe onderscheiden wordt van de vezels en kan afstandsbepaling nuttig 
zijn om te zorgen dat alleen de vloerhoogte wordt geïnspecteerd. De camera zou aan het voertuig 
bevestigd kunnen worden. Een andere oplossing is om meerdere camera’s aan het dak te bevestigen 
zodat deze het gehele staloppervlak kunnen overzien. Als de camera’s aan het dak bevestigd worden, 
zullen deze de gegevens aan het voertuig doorgegeven moeten worden via een draadloze verbinding.  

- Temperatuursensor 
o Kan de warmte van de uitwerpselen detecteren 

De temperatuur zou met een infraroodcamera gedetecteerd kunnen worden. Andere manieren 
kunnen het plaatsen van temperatuursensoren in de vloer of het bevestigen van de sensoren aan het 
voertuig zijn. 

- Vochtsensor 
o Vochtsensoren detecteren waar natte en vieze plekken zijn 

Als vochtsensoren snel genoeg metingen kunnen uitvoeren en redelijk nauwkeurige waardes kunnen 
geven, zullen ze geschikt zijn om de vieze, natte vezels goed te kunnen onderscheiden. 
Vochtsensoren hebben dus zeker potentie om selectief te kunnen oprapen. 

3.2.3. Conclusie 
Voor het oprapen van de vezels blijkt een lopende band de beste methode. De lopende band kan 
gemakkelijk een laagdikte aan van vijf centimeter. Bovendien blijven er bijna geen vezels liggen. 
Wanneer het oprapen gecombineerd wordt met sensoren die het mogelijk maken om selectief vezels 
op te rapen zou de lopende band alleen ingezet hoeven worden zodra er een vieze plek gedetecteerd 
wordt. 

Om de vieze vezels te herkennen zou het beste een combinatie van een camera en vochtsensoren 
gebruikt kunnen worden. De camera zou een goede mogelijkheid zijn, omdat een combinatie van de 
parameters die de camera ziet, een goede uitkomst kan bieden voor het bepalen van de vieze 
plekken.  
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Vochtsensoren kunnen natuurlijk de natte van de droge plekkenonderscheiden. Afhankelijk van de 
nauwkeurigheid, de snelheid van de metingen en het oppervlakte en volume wat de sensor aan kan, 
zou dit een zeer goede methode kunnen zijn om vieze, natte vezels te herkennen. 

De werking van filteren middels sensoren hangt sterk af van de software en de kwaliteit van de 
sensor. Waarschijnlijk is het mogelijk om middels sensoren en camera’s te filteren. Omdat de testen 
die gedaan moeten worden en de apparatuur die er voor nodig is erg complex en duur is, zijn er 
echter geen proeven gedaan. 

3.3. Vezelvloer verversen 
Om de vezelvloer te verversen, zullen de vieze vezels droog geperst moeten worden of gefilterd 
moeten worden van de schone vezels. In paragraaf 3.3.1. zijn de mogelijkheden genoemd en de 
testen beschreven die uitgevoerd zijn om te onderzoeken welke methode het beste werkt. In 
paragraaf 3.3.2. zijn de mogelijkheden beschreven die kunnen bepalen of de opslag voor het vocht of 
de vieze vezels vol zit. In paragraaf 3.3.3. wordt vervolgens de verwerking van de vezels in de 
mestscheider besproken. 

3.3.1. Vieze vezels filteren/persen 
De vezels die opgeraapt worden zullen gefilterd/geperst worden, zodat de vieze vezels en/of vocht 
afgevoerd kunnen worden en de droge vezels weer over de vloer verspreidt kunnen worden. 
Hieronder zijn de mogelijkheden genoemd die bedacht zijn om de vezels te filteren/persen. 

3.3.1.1. Mogelijkheden 
- Centrifugeren  

o Zware, natte en vieze vezels vliegen verder door de grotere massa, de kinetische 
energie is groter. 

- Zeven 
o Natte vezels gaan waarschijnlijk klonteren waardoor de klonten achter zouden 

kunnen blijven in een zeef. 
- Trillen  

o Zware natte vezels verplaatsen anders op een trillend object dan drogere vezels. Op 
deze manier zouden ze van elkaar gescheiden kunnen worden. 

- Ventilator  
o Droge vezels worden verder weggeblazen dan nattere zwaardere vezels. Ook de 

luchtweerstand heeft invloed, grote en kleine lichte vezels worden verder weg 
geblazen. 

- Trommel  
o Natte vezels gaan klonteren en door de roterende beweging zullen ze gaan rollen en 

balletjes vormen. De gevormde balletjes bestaan uit de nattere en vieze vezels. De 
droge vezels zullen niet gaan hechten en blijven klein. Vervolgens kunnen de balletjes 
van de vezels gezeefd worden. 

- Persen  
o Dit is een ander principe dan de voorgaande principes omdat de natte vezels niet 

zullen worden gescheiden van de droge. In plaats van scheiden zullen de natte vezels 
nu droog geperst worden zodat de natte vezels droge vezels worden. Op deze manier 
hoeft slechts het vocht afgevoerd te worden. Een nadeel is dat dit misschien een 
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minder hygiënische oplossing is omdat er wellicht meer urine- of mestvloeistoffen 
achter zullen blijven. 

Om te bevestigen of de bovengenoemde mogelijkheden een bevredigend resultaat zouden leveren 
zijn er enkele proeven gedaan. Hieronder zijn de proeven beschreven. 

3.3.1.2. Proef 1: Centrifugeren 
De eerste proef is gedaan met een werpschijf. Het idee is dat natte vezels zwaarder zijn en dus verder 
zullen weggeworpen worden dan droge vezels. De afstand voor hoe ver de vezels weggeworpen 

dienen te worden zodanig dat deze te vuil 
en zwaar zijn is nog niet bepaald. Eerst 
zal op het oog geconstateerd worden of 
de proef kans van slagen heeft. 

 

Figuur 18: Werpschijf, door snelle rotatie worden 
zware deeltjes verder weggeslingerd 

 

RESULTAAT: omdat droge dikke klonten net zo zwaar zijn als kleinere natte klontjes vezels is het 
filterresultaat niet consistent. De vezels die worden aangevoerd zijn niet van gelijke grootte en 
daarnaast zijn ze soms ook samen geklonterd. Natte vezels vliegen dus inderdaad verder weg, maar 
dikkere droge klonten ook.  

CONCLUSIE: er komen teveel droge vezels bij vieze vezels terecht en andersom. De filtermethode is 
niet geschikt om een goed filterresultaat te bereiken. 

3.3.1.3. Proef 2: Zeven      
De proef is getest met verschillende rieken en met een rooster (zie figuur 19 en 20). De rieken 
hadden verschillende breedtes tussen de tanden. De gedachte erachter is dat natte vezels 
samenklonteren en daardoor van de droge niet samengeklonterde vezels te filteren zijn. 

 

Figuur 19 en Figuur 20: Zeven met een rooster en een riek 
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RESULTAAT: als de natte vezels zijn samengeklonterd zijn, is het een goede oplossing om de droge en 
natte vezels te scheiden. Helaas klonteren de natte vezels niet altijd samen en soms zitten er ook 
droge vezelklonten tussen. 

CONCLUSIE: het filteren door middel van zeven geeft geen bevredigend resultaat. Er gaan vieze, niet 
samengeklonterde vezels, door de zeef waardoor er geen goed resultaat behaald wordt. 

3.3.1.4. Proef 3: Ventilator 
Achter een lopende band is een bladblazer gemonteerd die een ander mondstuk heeft dan een 
normale bladblazer. De bladblazer kan daardoor over de breedte van de lopende band blazen (zie 
figuur 22). Als de vezels van de lopende band komen, vallen ze langs de luchtstroom uit de 
bladblazer.                

 

Figuur 21 en figuur 22: de opstelling en werking van de lopende band met 
daaronder de bladblazer. 

RESULTAAT: het filteren middels de bladblazer werkt redelijk. Het 
voordeel van de bladblazer is dat zowel gewicht als 
luchtweerstand een rol spelen. Droge, grotere vezelklonten 
worden daardoor alsnog sneller weggeblazen dan kleinere, even zware en natte vezelklontjes (zie 
figuur 21). De afstand die de droge vezels moeten worden weggeblazen opdat ze droog genoeg zijn is 
echter moeilijk vast te stellen. De overgang tussen acceptabel droge vezels en vieze vezels loopt erg 
constant in elkaar over. 

CONCLUSIE: ondanks dat er wel degelijk gefilterd wordt, is het resultaat niet bevredigend genoeg. De 
overgang tussen droge en vieze vezels ligt te dicht bij elkaar om een echt goed resultaat te behalen. 

3.3.1.5. Proef 4: Trommel 
In een roterende trommel worden de 
vezels constant een beetje mee omhoog 
gedraaid waarna ze vervolgens weer naar 
beneden glijden of rollen. De 
veronderstelling is dat de natte vezels 
bolletjes gaan vormen tijdens het rollen in 

Figuur 23: De trommel op de achtergrond en de 
gecreëerde bolletjes die achter blijven op het gaas 
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de trommel omdat de natte vezels aan elkaar kleven (zie figuur 23). De bolletjes blijven hierdoor op 
een zeef liggen en de droge vezels vallen erdoor.  

RESULTAAT: er worden inderdaad bolletjes gevormd die gemakkelijk te zeven zijn. Helaas blijven droge 
vezels ook aan de natte bolletjes plakken waardoor er veel droge vezels samen met de natte vezels 
achter zullen blijven in de zeef. 

CONCLUSIE: een trommel is niet goed genoeg als filtermethode. Er blijven teveel droge vezels achter in 
de zeef.  

3.3.1.6. Proef 5: Pers 
Om het droogpersen van de vezels te testen, zijn een holle buis, met daarin natte vezels en 

vervolgens een dichte buis achter de 
vezels, tussen een bankschroef 
aangedraaid (zie figuur 24). In de holle buis 
zijn gaatjes geboord waaruit het vocht kan 
ontsnappen, maar de vezels niet. De dichte 
buis schuift steeds verder in de holle buis 
doordat de bankschroef wordt 
aangedraaid. Vervolgens wordt het vocht 
eruit geperst. 

RESULTAAT: er wordt veel vocht uit de vezels 
geperst en de vezels zijn hierna droog en 

geschikt om te gebruiken als vezelbodem, de 30% droge stof kan gemakkelijk worden gehaald.  

CONCLUSIE: als de vezels met genoeg druk worden geperst, kan het gewenste drogestofgehalte van 
30% gehaald worden. Een bijkomend voordeel is dat alleen het vocht afgevoerd hoeft te worden. 
Bovendien kunnen de vezels die droog geperst zijn weer over de vloer verspreidt worden. 

3.3.2. Bepaling van het leegmaken van de opslag voor de vieze vezels 
Zodra de opslag van de vieze vezels of de opslag van het geperste vocht vol zit zal deze geleegd 
moeten worden.  

Voor het bepalen van het moment waarop de opslag geleegd moet worden, lijken oplossingen te 
bestaan die gemakkelijk toegepast kunnen worden. Deze oplossingen zijn: 

- Niveau sensor  
- Wegen 
- Tijdsinterval 

o Om de zoveel tijd legen/bijvullen 

Ook deze functies worden niet nader bekeken omdat na alle waarschijnlijkheid een gemakkelijk op te 
lossen probleem is. Het zal niet moeilijk zijn om autonoom te bepalen of de opslagruimte van vieze 
vezels vol zit dan wel de opslagruimte van schone vezels leeg is. 

 

Figuur 24: De pers gemaakt met behulp van een bankschroef 
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3.3.3. Vieze vezels en/of mest en urine verwerken in de mestscheider 
De vieze vezels zullen in de mestscheider verwerkt moeten worden om schone vezels te genereren. 
Omdat er al veel mestscheiders op de markt zijn, zal hier verder geen onderzoek naar gedaan 
worden. 

3.3.4. Conclusie 
De testen die zijn gedaan in deze paragraaf waren veelal niet bevredigend genoeg om te gebruiken 
voor verdere ontwikkeling. Om een goede vezelvloer te houden zal het drogestofgehalte altijd 
gemiddeld boven de 30% moeten liggen. Dit betekent dat het filteren een erg nauwkeurig proces zal 
moeten zijn. Er zullen anders vieze vezels blijven liggen en schone vezels in de opslag voor vieze 
vezels terecht  komen. De nauwkeurigheid is ook nodig om de opslag voor vieze vezels  zo klein 
mogelijk te kunnen houden: als er 10% van de schone vezels opgepakt zullen worden naast de vieze 
vezels levert dit al 15m3 aan vezels op in vier uur (of ongeveer 4m3 per uur). De opslagruimte op het 
voertuig zou dan extreem groot moeten worden, waardoor het voertuig zelf ook te groot wordt. 
Wanneer de vezels geperst worden op het voertuig hoeft enkel het vocht opgeslagen te worden en 
niet de vieze vezels. De opslag moet dan ongeveer 210 liter zijn als de opslag om het uur geleegd 
wordt (zie paragraaf 2.4). 

In plaats van een losse mestscheider buiten de stal, zal het droogpersen nu op het voertuig moeten 
gebeuren. Het vocht dat afgevoerd moet worden, hoeft niet buiten de stal in een mestscheider 
verwerkt te worden, maar kan ook naar een opslag gebracht worden.  

3.4. Droge vezels verspreiden 
De laagdikte van de vezels moet gelijk blijven, daarom moeten de vezels opgeschud worden en 
daarna verspreid worden over de vloer. In paragraaf 3.4.1. wordt het opschudden van de vezels 
besproken en in paragraaf 3.4.2. het gelijkmaken van de laagdikte van de vezelbodem. 

3.4.1. Opschudden vezels 
Het opschudden van de vezels op een manier dat de vezels niet meer aan elkaar vastgekleefd zitten, 
kan op veel manieren. Hieronder worden enkele mogelijkheden genoemd: 

- Versnipperaar 
- Hakselaar 
- Trilplaat 

Deze mogelijkheden worden niet verder getest omdat er in de praktijk veel machines zijn die 
soortgelijke functies moeten vervullen. Er wordt daarom vanuit gegaan dat een van deze 
mogelijkheden een goede methode is om de functie te vervullen. 

3.4.2. Gelijkmaken laagdikte vezelbodem 
Ook voor deze functie lijken er oplossingen te bestaan die gemakkelijk toegepast kunnen worden. 
Deze oplossingen zijn: 

- Schuif 
o Hogere plekken met vezels verschuiven naar lagere plekken. 

- Cultivator 
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o Een cultivator schud de vezels op en verdeeld ze gelijkmatig. Omdat de vezels 
opgeschud worden, zal er ook lucht tussen de vezels komen. Dit zorgt ervoor dat de 
beter vezels drogen. 

Ook voor deze functie wordt niet verder getest of de genoemde methoden geschikt zijn om te 
gebruiken. 

3.4.3. Conclusie 
De methode voor het verspreiden en opschudden van de vezels zal zonder problemen verwerkt 
kunnen worden op het voertuig. De methoden die werden genoemd, zijn daarom niet getest en ook 
is er nog geen voorkeur te benoemen. 

3.5. Eindconclusie: mestscheider op het voertuig 
Omdat de mechanische filtermethoden die natte vezels moeten kunnen onderscheiden van droge 
vezels geen bevredigend resultaat gaven, is besloten om de vezels op het voertuig zelf droog te 
persen. Er zal dus een mestscheider op het voertuig komen.  

Voor de overige functies geld dat deze naar alle waarschijnlijkheid wel bevredigend tot uitvoering 
gebracht kunnen worden (zie voor verdere toelichting de eerdere paragrafen van hoofdstuk 3). Deze 
zullen in het uiteindelijke concept benoemd worden. 

In het volgende hoofdstuk zal een analyse van de mestscheider te vinden zijn, waarin wordt 
onderzocht of het gebruik van een mestscheider op het voertuig haalbaar is. 
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Hoofdstuk 4: Analyse: mestscheider op het voertuig 
Zoals in hoofdstuk 3 geconcludeerd is, blijkt dat het bijna onmogelijk is om in voldoende mate de 
droge van de natte vezels te scheiden. Het alternatief is om de vezels droog te laten persen door een 
mestscheider. Deze mestscheider zou in/op het voertuig verwerkt kunnen worden. In paragraaf 4.1 
zullen de mestscheiders besproken worden die momenteel al op de markt zijn. In paragraaf 4.2 zal er 
een haalbaarheidsanalyse worden gedaan van de mogelijkheden om de mestscheider op het voertuig 
te verwerken. 

4.1. Marktonderzoek 
In hoofdstuk 1 is de mestscheider al genoemd. De huidige mestscheiders staan buiten de stal en 
verwerken drijfmest. Nu moet er gekeken worden of ze ook geschikt zijn om in de stalvloerreiniger te 
verwerken, om zo vezels tijdens het rijden droog te persen. In deze paragraaf worden verschillende 
bestaande mestscheiders besproken. 

4.1.1. Vijzelpers 
In Nederland wordt verreweg het meest gebruik gemaakt van een vijzelpers om mest te scheiden (zie 
figuur 25 en 26). Een vijzelpers heeft een vijzel in een zeefkooi. Door aan het einde van de zeefkooi 
weerstand op te bouwen, wordt het vocht door de mazen van de zeef geperst. Hoe hoger de 
tegendruk en de lengte van de scheider, hoe harder de scheider moet persen om vezels door de 
zeefkooi te drukken. Hoe harder de scheider perst hoe droger de vezels worden. Het maximaal 
haalbare drogestofgehalte is ongeveer 40%. 

 

Figuur 25 en figuur 26: Decanteer centrifuge links en schroefpersvijzel rechts, allebei werkend middels een vijzel 

4.1.2. Rollerpers 
Een alternatief voor de vijzelpers is de rollerpers (zie figuur 27 en 28). De rollerpers trekt mest tussen 
twee rolwalsen door waarvan één wals poreus is, zodat het water de wals ingeperst wordt. Op deze 
manier worden er mestvezels geperst van maximaal 35% droge stof, afhankelijk van de snelheid en 
de perskracht die het apparaat levert. De snelheid  waarop een volume vezels geperst kan worden, 
en het te behalen drogestofgehalte, ligt hoger naarmate er meerdere keren geperst wordt 
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Figuur 27  en figuur 28: Links een rollerpers met  twee rollen en rechts met vijf rollen.  

4.1.3. Alternatieven 
Er zijn nog veel meer principes om vocht uit mest te krijgen, uit een onderzoek aan de universiteit 
van Ontario met veel persprincipes voor mest is echter gebleken dat alleen de vijzelpersen (de 
schroefpers en de decanteer centrifuge) en de rollerpers het gewenste drogestofgehalte van 30 % 
kunnen halen (zie figuur 29).  In het verdere onderzoek naar de persen zullen daarom alleen de 
vijzelpersen en de rollerpers worden bekeken.  

 

Figuur 29: Alle alternatieven van mestscheiders op een rij, met resultaat van te behalen drogestofgehalte (Ford, 2002) 

4.2. Haalbaarheidsanalyse 
Om een goede inschatting te kunnen maken of het mogelijk is om een pers op het voertuig te maken, 
is het belangrijk om te weten wat de capaciteit en het vermogen is van mestpersen die momenteel al 
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op de markt zijn. In de volgende tabel zijn een aantal fabrikanten van mestpersen opgenomen en de 
door hen opgegeven specificaties11. 

Tabel 3: specificaties van verschillende mestscheiders 

Merk Type pers Capaciteit 
(liter 
boxstrooisel 
per uur) 

Energieve
rbruik 
(kW/uur) 

Drogestofgehalt
e (%) 

Kosten (€) 

Sepcom Vijzelpers 3000 6.0 32 – 38  31.500 

Bauer Vijzelpers 3000 5.5-7.5 40  30.000-35.000 

Fan Vijzelpers 4000 – 6000 4.5-5.5 40  29.000-34.000 

Keydollar Vijzelpers 300 2.0 40  17.000 

Doda Vijzelpers 2000 9.2 36  30.000 

Gea Rollerpers 4560 - 39600 1.1 – 3.3 34  20.000 – 60.000 

McLanahan Rollerpers x 0.75 – 2.2 30  x 

DariTech Rollerpers 5000-10000 1.1 – 2.75 35  40.000-60.000 

Accent Rollerpers 12000 2.2  30 x 

Uit tabel 4 blijkt dat vijzelpersen over het algemeen goedkoper zijn en een iets hoger 
drogestofgehalte behalen dan rollerpersen. Het vermogen en de capaciteit van een rollerpers liggen 
echter weer een stuk hoger dan die van de vijzelpers. 

Om een inschatting te maken van welk principe het meest geschikt zou kunnen zijn is het belangrijk 
om het vermogen en de capaciteit die nodig zijn, te berekenen. Het vermogen kan waarschijnlijk niet 
heel hoog liggen omdat het voertuig op accu’s zal zijn functies zal moeten vervullen. De capaciteit 
moet hoog zijn als alle vezels door de pers gaan. Als alleen de natte, vieze vezels door de pers gaan 
zal dit een stuk minder zijn. 

4.2.1. Energieverbruik 
Op dit moment gebruikt Lely voornamelijk 12 volt 55 ampère-uur accu’s op zijn autonome 
voertuigen. Bij kleinere voertuigen als de Lely Discovery wordt slechts één accu gebruikt. Bij Lely’s 
grootste autonome voertuig, de Vector, zijn dit er vier. 

 
                                                           
11 De data is verkregen uit brochures, de websites van de fabrikanten of is via telefonisch contact vergaard.  
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Tabel 4: aantal accu’s met het bijbehorende vermogen 

Aantal accu’s Vermogen (kW) 

1 12*55=0.660 

2 24*55=1.32 

3 36*55=1.98 

4 48*55=2.64 

 
CONCLUSIE: met  vier accu’s zal het vermogen op 2.64 kW liggen (zie tabel 4), de vijzelpersen 
verbruiken 2,0 kW tot 9,2 kW en de rollerpersen 0,75 kW tot 3,3 kW. De vijzelpersen vallen af als 
geschikte methode, omdat deze teveel vermogen vragen. De rollerpersen zouden wel geschikt 
kunnen zijn om te gebruiken als mestscheider op het voertuig. 

De vergelijking zal dus gemaakt moeten worden met Lely’s voertuig; de Vector. Dit voertuig heeft 4 
accu’s van 12 volt en 55 ampère-uur. Dit betekend dat accu’s 4*12*55=2640 Watt kunnen leveren. 
De Vector gaat ongeveer om de 20 min aan de lader en de accu’s zijn dan ongeveer 20% op. In 20 
min tijd wordt er dus 528 W gebruikt, vervolgens wordt de Vector in 20 min weer volledig opgeladen. 

Het voertuig zal niet alleen de stroomvoorziening nodig hebben voor de pers maar ook voor de 
aandrijving en de lopende band. Het vermogen wat nodig zal zijn is hiervoor afgeschat. De 
aandrijving van de stalvloerreiniger zal ergens tussen de aandrijving van de Lely Discovery (164 W) en 
de Lely Vector (370 W) inliggen. De Vector zal namelijk wat zwaarder zijn en de Discovery juist wat 
lichter. Ook rijdt het voertuig natuurlijk niet op maximaal vermogen wat zorgt voor een schatting van 
een aandrijving van 200 W per wiel. Voor de lopende band geldt dat een vergelijkbaar prototype een 
300 W motor heeft. De band zal breder worden dan het prototype dus waarschijnlijk iets meer 
vermogen moeten hebben. Naar schatting zal een 400 W motor die gemiddeld 300 W zal verbruiken 
genoeg zijn. In totaal is er dus 700 W nodig aan aandrijving en lopende band. Daarnaast wordt er 
uitgegaan van een zo zuinig mogelijke pers. Deze pers heeft een vermogen van 0.75 kW (zie tabel 3). 
Dit is in totaal dus ongeveer 1650 W.  

Als de stalvloerreiniger dus 20 min rijd zal er ongeveer 550 W nodig zijn wat ongeveer gelijk is aan de 
Vector. Qua stroomvoorziening zou het dus mogelijk moeten zijn om de pers en het voertuig op 
evenveel accu’s te laten rijden als de Lely Vector. 

4.2.2. Capaciteit 
Voor de capaciteitsberekening gaan we uit van twee mogelijkheden:  

- Alle vezels gaan door de pers 
- Alleen de vieze plekken met vezels gaan door de pers. Hierbij zijn verschillende 

verliespercentages aangehouden voor vezels die wel door de pers gaan, maar droog genoeg 
waren. 
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Tabel 5: volume aan vezels wat door de pers gaat onder verschillende omstandigheden 

Percentage van het totaal 
aantal vezels wat door de 
pers gaat 

Vezel volume door de pers 
per uur 

Volume vezels wat smerig 
is per uur 

Alles door de pers 37.5m3 1.5m3 

5 % 1.875m3 1.5m3 

10 % 3.75m3 1.5m3 

20% 7.5m3 1.5m3 

30% 11.25m3 1.5m3 

40% 15m3 1.5m3 

50% 18.75m3 1.5m3 

75% 28.125m3 1.5m3 

 
De zwaarste uitvoering van de rollerpers die momenteel op de markt is, kan 660 liter droge vezels 
per minuut produceren, oftewel ongeveer 40 m3 per uur (zie tabel 3 in paragraaf 4.2). Dit is precies 
het volume wat verwerkt zou moeten worden als alle vezels door de pers gaan (zie tabel 5). Echter, 
het voertuig moet de helft van de tijd aan de lader liggen om de accu’s voldoende op te kunnen 
laden. De pers zal dus maximaal 50 % van de vezels kunnen verwerken. 

4.2.3. Conclusie 
Vezels persen met een rollerpers, op het voertuig blijkt een geschikte methode om het vezelbed van 
de koeien droog te houden. Het energieverbruik van de persen is redelijk hoog maar valt binnen de 
grenzen om op accuvermogen te kunnen werken. De capaciteit van de persen is ruim voldoende als 
er een selectief gedeelte van de vezels door de pers gaat. Als alles opgepakt wordt en door de pers 
verwerkt moet worden, ligt dit op de capaciteitsgrens van de rollerpers om deze hoeveelheid vezels 
aan te kunnen. Uit de specificaties van de verschillende fabrikanten blijkt een rollerpers het niet 
haalbaar. Hier moet wel vermeld worden dat de persen normaal gezien licht ontwaterde drijfmest 
verwerken. Deze drijfmest heeft, na een voorbehandeling in een ontwateringstrommel, een droge 
stof percentage van ongeveer 17%, terwijl de vezels die verwerkt worden in de vrijloopstal een 
drogestofgehalte hebben van meer dan 25%. Er zal dus getest moeten worden of de rollerpers een 
groter volume kan verwerken als de vezels een drogestofgehalte hebben van 25%. Dit in plaats van 
de ontwaterde drijfmest met het gebruikelijke drogestofgehalte van 17%.  De rollerpers zal dus 
getest moeten worden met de vezels uit de vrijloopstal in plaats met de drijfmest uit een 
ligboxenstal. 
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Hoofdstuk 5: Conceptontwikkeling pers 
Om een beter beeld te krijgen van hoe persen precies in zijn werk gaat en om te kijken wat de pers 
met mestvezels doet, zijn enkele testopstellingen gemaakt. Het belangrijkste om te achterhalen is, of 
het gewenste drogestofgehalte eenvoudig gehaald kan worden en of de benodigde  capaciteit 
gehaald kan worden. In paragraaf 5.1 wordt een proef met een drukpers uitgevoerd en in paragraaf 
5.2 en paragraaf 5.3 een proef met een rollerpers. 

5.1. Proef 1: Drukpers 
Om inzicht te krijgen in hoeveel druk nodig is om vezels droog te persen is er een simpele 
proefopstelling gemaakt waarin mestvezels in een poreuze buis zijn gestopt met daarin een dichte 
buis. Hiertussen is nog een loadcell geplaatst om de kracht te kunnen meten (zie figuur 30). De 

bankschroef wordt vervolgens aangedraaid waardoor de 
dichte buis steeds verder de holle buis inschuift en het vocht 
uit de vezels perst door de gaatjes in de buis naar buiten 
komt(zie figuur 30). 

Figuur 30: vezels persen tussen een bankschroef. Het ijzeren blok met het 
etiket is een loadcell die het gewicht kan meten dat op de pers staat.  

 

Tabel 6: het aantal Pascal druk uitgezet tegenover de tijd. De uitkomst is het droge stof percentage wat behaald wordt 
(uitgebreide testresultaten zijn terug te vinden in bijlage 5) 

 
Druk 

in 
Pascal 

3min 
(begonnen 

met 30% 
droge stof) 

1min 
(begonnen 
met 30% 

droge stof) 

3min 
(begonnen 

met 20% 
droge stof) 

1min 
(begonnen 

met 20% 
droge stof) 

30sec 
(begonnen 

met 20% 
droge stof) 

10sec 
(begonnen 

met 20% 
droge stof) 

 % Droge stof  % Droge stof % Droge stof % Droge stof % Droge stof % Droge stof 

0 30 30 20 20 20 20 

540 30.7 30.7 29.7 28.5 27.9 27.3 

720 32.0 31.8 32.5 31.3 30.8 29.2 

1443 34.6 34.3 35.6 34.2 33.1 32.1 

2165 36.4 36.2 38.0 36.2 35.3 34.1 

2887 37.9 37.7 40.2 37.8 37.2 35.5 

3609 39.0 38.6 41.5 39.1 38.5 36.7 
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In tabel 6 is het drogestofgehalte tegen de druk uitgezet. Ook de duur van de druk is benoemd. Wat 
opvalt is dat ondanks dat er veel meer vocht in de 20% droge vezels zit, deze bijna net zo snel en met 
net zo veel druk naar een droge stof percentage boven de 30% geperst worden als vezels die al 
meteen uit 30% droge stof bestaan. Dit is een erg positieve uitkomst omdat dit betekent dat natte 
vezels veel gemakkelijker vocht loslaten dan vezels die al droog genoeg zijn. De output heeft dus een 
heel constant drogestofgehalte terwijl de input dit helemaal niet hoeft te hebben. 

Een andere positieve uitkomst is dat het meeste vocht al in de eerste paar seconden uit de vezels 
geperst wordt. Dit betekent dat de tijdsduur van persen niet de belangrijkste factor is, hogere druk is 
belangrijker. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen, is de proef nogmaals gedaan onder hoge 
druk en met een korte tijdsduur. 

Tabel 7 de zelfde methode is gebruikt als in de vorige tabel alleen is het gewicht op de pers in korte tijd heel snel meteen 
op 300 kg gedraaid 

Druk in Pascal % Droge stof na Tijdsduur druk % Droge stof voor 

2165 Pa in één keer 32.9 10sec 20% 

2165 Pa in één keer 31.8 10sec 20% 

2165 Pa in één keer 31.8 10sec 20% 

2165 Pa in één keer 31.4 10sec 20% 

2165 Pa in één keer 32.5 10sec 20% 

2165 Pa in één keer 32.8 10sec 30% 

2165 Pa in één keer 32.6 10sec 30% 

2165 Pa in één keer 32.5 10sec 30% 

Als de uitkomsten uit tabel 5 en tabel 6 worden vergeleken kan gesteld worden dat drie minuten op 
720 Pa ongeveer gelijk staat aan tien seconden in één keer op 2165 Pa. 

5.2. Proef 2: Rollerpers 
De tweede test is gedaan met een kleinere versie rollerpers. Twee rollen worden tegen elkaar 
aangedrukt en één van deze rollen is geperforeerd. De rollen kunnen strakker tegen elkaar 
geschroefd worden, om zo meer druk te creëren. Ook is er nog een schraper aan de onderkant 
bevestigd die de vezels van de rol schraapt, waarna deze in een bak vallen. De rollen werden 
handmatig aangedreven. 
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Figuur 31 en figuur 32: De kleine variant van een rollerpers. In het figuur links bevinden zich nog geen vezels in de 
rollerpers, in het figuur rechts is dit wel het geval. 

Het resultaat was positief. Het vocht werd uit de vezels geperst, door de gaten in de geperforeerde 
rol en het kostte niet veel kracht om de rollen te laten draaien. Omdat er slechts kleine 
hoeveelheden vezels verwerkt konden worden en de proefopstelling niet erg stevig gebouwd was, 
konden er geen betrouwbare gegevens verkregen worden over het drogestofgehalte en de 
capaciteit. Omdat de proefopstelling  wel veelbelovend werkte is besloten om een grotere versie van 
de rollerpers te maken.  

5.3. Proef 3: Grote rollerpers 
De grote rollerpers  is gemaakt volgens hetzelfde principe als de kleine rollerpers. De rollen zijn dit 
keer echter een meter breed en hebben een diameter van 20 centimeter. De geperforeerde rol heeft 
sleufgaten van drie millimeter breed bij 70 millimeter lang (zie figuur 33 en 34). Ook zijn er twee 
loadcell’s  geplaatst om de druk te kunnen meten. De rollen worden tegen elkaar aangeduwd door 
twee stugge veren. De rollen kunnen gedraaid worden door een grote hendel. 
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Figuur 33 en figuur 34: de grote variant van de rollerpers. Het vocht wordt door een geperforeerde en verstevigde pvc 
buis geperst 

Het is gebleken dat een simpele opstelling met pvc buizen al water uit de vezels kan persen (zie 
figuur 36). Het geheel kan gemakkelijk met de hand aangedreven worden(zie de hendel in figuur 33)  
en kan redelijk veel  capaciteit aan (zie figuur 35). Echter werd het gewenste droge stof percentage 
van boven de 30% niet gehaald omdat de pvc buizen teveel meegaven. Omdat het percentage van 
30% niet gehaald kon worden zijn er geen metingen verricht. De rollerpers heeft echter wel een goed 
beeld gegeven dat het zeer waarschijnlijk mogelijk is om een dergelijke pers op het voertuig te 
verwerken zonder dat het een erg gecompliceerd product hoeft te worden. Ook zal het geheel 
aangedreven kunnen worden door een standaard elektromotor die door accu’s aangedreven kan 
worden. 

 

Figuur 35 en figuur 36: links de invoer van de rollerpers en rechts het vocht wat uit de pers loopt 

5.4. Conclusie 
De mestscheiders genoemd in hoofdstuk 4 zijn gemaakt om drijfmest te verwerken. Om inzicht te 
krijgen hoe een mestscheider werkt met vezels uit een vrijloopstal zijn er enkele testopstellingen 
gemaakt. Het is gebleken dat mestvezels uit een vrijloopstal goed verwerkt kunnen worden in een 
pers. De vezels staan snel vocht af, het drogestofgehalte van minimaal 30% kan worden gehaald, er 
kan een redelijk grote capaciteit worden behaald en het hoeft niet veel vermogen te kosten. De 
resultaten zijn veelbelovend en het is aan te raden meer testen te doen voor het persen van vezels 
uit de vrijloopstal. 
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Hoofdstuk 6: Uiteindelijke concept en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt het uiteindelijke concept besproken. In paragraaf 6.1 is de inleiding van het 
hoofdstuk te vinden. In paragraaf 6.2 worden de methodes die zijn gekozen om de functies te 
vervullen besproken. In paragraaf 6.3 is de uiteindelijke aanbeveling te vinden. 

6.1. Inleiding 
Het uiteindelijke concept is het concept dat tevens de aanbeveling is aan Lely om mee verder te 
gaan.  Dit besluit is gebaseerd op de bevindingen die eerder zijn genoemd in dit verslag. De 
oplossingen die zijn bedacht voor de functies van de stalvloerreiniger passen het beste binnen het 
pakket van eisen en wensen. In de volgende paragrafen zal gerefereerd worden aan deze eisen en 
wensen, daarom zullen ze hier nogmaals genoemd worden: 

1. De stalvloerreiniger zal volledig autonoom de stalvloer moeten kunnen verversen. 
2. De stalvloerreiniger zal een stal van minimaal 200 koeien aan moeten kunnen. 
3. De stalvloerreiniger zal maximaal om de 4 uur de gehele stal ververst hebben. 
4. De stalvloerreiniger zal rekening moeten kunnen houden met obstakels en voergebieden. 
5. De stalvloerreiniger zal schone vezels moeten kunnen verspreiden zodat een gelijkmatige 
vezelbodem van minimaal 5 cm ontstaat.  
6. De vezels zullen een drogestofgehalte moeten hebben van minimaal 30%. 
7. Het voertuig zal zich niet sneller kunnen voortbewegen dan 0,5 m/s.  
8. Het voertuig zal een maximaal stroomverbruik van 2500 kW/h hebben. 
9. Het voertuig zal 50% van de tijd ongebruikt moeten zijn om het op te kunnen laden. 
 
 
In figuur 37 zijn de functies die de stalvloerreiniger uit zal moeten voeren nog eenmaal weergeven: 

 

Figuur 37: schematisch overzicht van de functies. 
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De oplossingen die zijn gevonden voor de functies in die in figuur 37 zijn weergeven zijn hieronder 
kort samengevat: 

- De vezels zullen opgeraapt worden met een lopende band die vlak boven de grond loopt. 
- Vervolgens zullen alle vezels door een rollerpers geperst worden, om een drogestofgehalte 

van minimaal 30% te verkrijgen. 
- Na het persen zullen de vezels opgeschud en verspreid worden. 
- Het afvalvocht geperst uit de vezels zal geleegd worden wanneer de opslag vol zit of wanneer 

de accu’s opgeladen moeten worden. 
- De accu’s zullen opgeladen worden wanneer de accu’s 20% van de capaciteit zijn verloren 

(zie ook paragraaf 4.2.1). 

In figuur 37 zijn de oplossingen voor elke functie schematisch weergeven 

 

Figuur 38: de rode processen lopen continu en tegelijkertijd. Het voertuig zal alleen het groene en blauwe proces 
doorlopen wanneer aan de voorwaarden voldaan wordt. 

6.2. Concept en aanbevelingen 
In de inleiding is kort samengevat wat de oplossingen zijn voor het vervullen van de functies van de 
stalvloerreiniger en op welke manier dit tot stand is gekomen. In dit hoofdstuk zullen de oplossingen 
verder worden toegelicht.  

6.2.1. Voortbeweging voertuig 
Het voertuig zal zich via een vaste route door de stal voortbewegen, de gehele stal zal gedurende een 
periode van vier uur ververst moeten worden en het voertuig zal daarvan 50% van de tijd aan de 
lader liggen (eis 9). Het voertuig zal zich tevens niet sneller kunnen voortbewegen dan 0,5 m/s (eis 7). 
Al deze eisen brengen met zich mee dat het voertuig minimaal een opraapbreedte moet hebben van 
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één meter en zich volgens een zigzaggende beweging van muur tot muur door de stal zal moeten 
bewegen. De sensoren die nodig zijn om de obstakels te ontwijken zijn niet verder onderzocht 
evenals op welke manier het voertuig de route zal gaan volgen. Het is aan Lely om verder uit te 
zoeken op welke manier dit zal moeten gebeuren (zie voor meer informatie paragraaf 3.1.1). 

Het voertuig zal ongeveer 20 minuten kunnen rijden alvorens het weer opgeladen dient te worden 
(komt voort uit de vergelijking die is gemaakt met de Lely Vector, zie paragraaf 4.2.1). In dit 
tijdsbestek zal de opslag gemiddeld 140 liter afvalvocht bevatten. Een opslag van 250 liter lijkt 
daarom ruim voldoende om ervoor te zorgen dat de accu’s altijd eerder op een minimum zitten dan 
dat de opslag vol is (voor meer informatie zie paragraaf 3.3). Het opladen van het voertuig zal 
gewoon op de zelfde wijze kunnen gebeuren als bij Lely’s andere autonome voertuigen (zie paragraaf 
3.1.4). 

AANBEVELINGEN: 

- Een bredere opraapband zal zorgen dat het voertuig minder snel hoeft te rijden maar wel 
minder manoeuvreerbaar door de stal zal kunnen rijden. Er zal een optimum gezocht moeten 
worden in de opraapband en de manoeuvreerbaarheid tussen de koeien en andere 
obstakels. 

- Het volume van de opslag die nodig is voor het afvalvocht zal geoptimaliseerd moeten 
worden zodat het voertuig zo klein en licht mogelijk kan blijven. 

6.2.2. Het oprapen van de vezels 
Na verschillende testen te hebben gedaan is gebleken dat een lopende band de beste manier is om 
de grote capaciteit van 150m3 mestvezels in vier uur aan te kunnen (eis 2 en eis 3, voor meer 
toelichting zie paragraaf 3.2.3). De lopende band kan met gemak laagdiktes tot wel tien centimeter 
vezels aan en kan de vloer goed schoon krijgen. Een diameter van de vooras van vijftien millimeter is 
nog steeds klein genoeg om de vloer schoon te kunnen krijgen. Daarnaast mag de as een millimeter 
van de grond aflopen zonder dat er vezels blijven liggen. Doordat er bijna geen contact is met de 
vloer en de vooras een redelijk grote diameter kan hebben, zal het vermogen laag liggen en de 
slijtage niet groot zijn.  

AANBEVELINGEN 

- Ondanks het feit dat de lopende band de vloer net niet hoeft te raken zal er toch slijtage zijn 
bij oneffenheden in de vloer. De band moet dus slijtvast zijn. Bovendien is het een pré als de 
vloer weinig oneffenheden heeft. 

- De vooras zal veel toeren maken door zijn kleinere diameter, ook deze as moet daarom 
slijtvast en goed gelagerd zijn. 

- Een bredere lopende band zal ervoor zorgen dat het voertuig minder snel hoeft te rijden en 
dus ook minder snel hoeft op te rapen. Er zal een optimum gezocht moeten worden in de 
bandbreedte, het vermogen, de manoeuvreerbaarheid tussen de koeien en andere obstakels 
en de maximale capaciteit van de pers. 

- Wanneer alle vezels opgeraapt worden zorgt dit misschien voor een te grote aanvoer. De 
optie om selectief vezels op te rapen zal dan uitgezocht kunnen worden. De lopende band zal 
dan alleen de vezels oprapen als deze vies zijn (zie paragraaf 3.2.2.). 
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6.2.3. Het persen van de vezels 
Uit de testen en opgedane ervaring is gebleken dat het moeilijk wordt om selectief te filteren. 
Daarom is gekozen om alle vezels droog te persen. Het drogestofgehalte in de stal blijft zo zeer 
constant en altijd boven de 30% (eis 6). 

Een rollerpers kan de grootste capaciteit vezels aan ten opzichte van het te gebruiken vermogen. 
Aangezien het voertuig op accu’s zal rijden zal het vermogen laag moeten liggen en aangezien er een 
grote hoeveelheid vezels geperst moet worden zal de capaciteit hoog moeten zijn. Daarnaast heeft 
de rollerpers de minste slijtage gevoelige onderdelen. Dit is een voordeel omdat het voertuig 365 
dagen per jaar twaalf uur per dag gebruikt zal worden. Uit verschillende rollerpersen van 
verschillende fabrikanten blijkt dat de rollerpers gemiddeld 0,75 kW tot 3 kW aan energie verbruikt. 
Omdat dit vrij fors is, is de vergelijking met het grootste accu-aangedreven voertuig van Lely, de 
Vector, gemaakt. Dit voertuig gaat om de 20 minuten aan de lader en gebruikt dan ongeveer 530 W. 
Met een inschatting van het vermogen wat nodig zal zijn voor de aandrijving en een schatting van het 
vermogen voor de rollerpers valt er te zeggen dat de stalvloerreiniger ongeveer 550 W per 20 
minuten zal gebruiken. Dit is ongeveer gelijk aan de Vector wat betekent dat dit waarschijnlijk een 
haalbaar scenario is (voor meer toelichting over het energieverbruik zie paragraaf 4.2.1.). 

De maximale output van de rollerpersen onderzocht is 0,66 m3 per minuut (zie paragraaf 4.2), het 
voertuig zal echter 1,5m3 per minuut (eis 2) moeten kunnen verwerken als het alle vezels opraapt. De 
input voor de onderzochte rollerpersen is  echter drijfmest en geen vezels. Voor vezels geldt dat er 
minder vocht uit geperst hoeft te worden waardoor de pers zeer waarschijnlijk sneller vezels zal 
kunnen verwerken. In hoofdstuk 5 is in enkele proefopstellingen gebleken dat het persen van vezels 
in plaats van drijfmest veelbelovend is, en dat er zeker meer onderzoek naar gedaan dient te worden. 

Aanbevelingen: 

- Het vermogen ligt redelijk hoog bij een rollerpers en de genoemde schattingen liggen dicht 
tegen de grens van de eisen en wensen aan. Er zal gekeken moeten worden of het mogelijk is 
om bij een lager vermogen te persen of dat andere persmethoden minder energie 
verbruiken. 

- Voor de capaciteit geldt hetzelfde. Er moet getest worden of de capaciteit gehaald kan 
worden met de rollerpers. Volgens de specificaties van verschillende bestaande rollerpersen 
kan de capaciteit niet gehaald worden. Deze specificaties zijn echter gebaseerd op het 
droogpersen van drijfmest in plaats van vezels. Als de capaciteit ook niet gehaald kan worden 
als er vezels in plaats van drijfmest geperst worden zal er op een andere manier geperst 
moeten worden. Of er zal een ander persprincipe gebruikt moeten worden die meer 
capaciteit aan kan of er zullen bijvoorbeeld twee rollerpersen op het voertuig gebruikt 
moeten worden. Het vermogen zal dan echter ook weer stijgen waardoor wellicht aan de 
andere eisen niet voldaan kan worden. Natuurlijk moet het droge stof percentage van 30% 
constant gewaarborgd zijn. 

- Er is te weinig ervaring bij fabrikanten die al dergelijke persen hebben met het persen van 
vezels in plaats van drijfmest. De op schattingen en aanname gebaseerde gegevens kunnen 
in de praktijk dus anders zijn. 
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6.2.4. Het opschudden en verspreiden 
Uit de pers zal een gelijke laag vezels komen, deze vezels moeten daarna opgeschud en verspreid 
worden. De manier waarop dit gaat gebeuren is nog niet uitgezocht, echter waarschijnlijk zal dit 
haalbaar zijn zonder dat het veel vermogen kost. Het is noodzakelijk om een luchtige en goed 
verspreidde bodem te krijgen. Zo is er genoeg demping voor de koeien die erop lopen en ligt het 
comfortabel. Ook zal de lucht die tussen de vezels komt ervoor zorgen dat er meer natuurlijke 
verdamping ontstaat, waardoor de vezels droger worden. 

AANBEVELINGEN: 

- Er zal onderzocht moeten worden in welke mate het opschudden en netjes verspreiden van 
de vezels nodig zal zijn. Als het precies gelijkmatig verdelen en het opschudden van de vezels 
te weinig oplevert aan comfort en de kwaliteit van het vezelbed zal deze functie overbodig 
zijn. 

6.3. Aanbevelingen 
Het verversen van de vezels is het struikelblok, voor het goed functioneren van de stalvloerreiniger, 
gebleken. Bij Lely ligt dan ook de uitdaging om dit proces verder uit te zoeken en te optimaliseren. De 
eerste stap is gemaakt door de bevinding dat het droogpersen van de vezels zeer waarschijnlijk de 
beste uitkomst zal bieden, om binnen de eisen, de stalvloer te kunnen verversen.  

De aanbeveling voor de volgende stap is dat vooral het droogpersen van de vezels verder onderzocht 
moet worden. De capaciteit die de pers aan moet kunnen is fors, het vermogen dat een pers gebruikt 
ook. Dit zijn twee punten die erg moeilijk te verwerken zijn in een (redelijk klein) autonoom voertuig 
dat op accu’s werkt. In de uitkomsten van de opdracht is niet met alle zekerheid te zeggen of het 
droogpersen van de vezels haalbaar is echter zijn er genoeg aanwijzingen gevonden om dit verder uit 
te zoeken. 

De overige functies zijn minder uitvoerig uitgezocht omdat hier reeds al een goede oplossing voor 
bestaat of omdat het minder moeilijk lijkt om hiervoor een geschikte methode te ontwikkelen. Het is 
dan ook aan te raden om eerst de verversingsmethode verder te onderzoeken alvorens de overige 
functies verder onderzocht zullen worden. 
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Hoofdstuk 8: Bijlagen 

Bijlage 1: gegevens absorptietest 
Uit de gegevens in de tabel blijkt dat vezels met een drogestofgehalte van 30 % ongeveer 2x het 
eigen gewicht aan vocht op kan nemen en vezels met een drogestofgehalte van 70 % iets meer dan 4 
keer het eigen gewicht.  

Liter vezels Percentage 
droge stof 

Begin Volledig 
absorptie 

Drogestofgehalte 
na volledige 
absorptie 

Opnamefactor 
ten opzichte 
van eigen 
gewicht 

1 30% 399g 859 13.9% 2,15 

1 30% 400g 788 15.2% 1,97 

1 30% 386g 796 14.5% 2,06 

1 70% 140g 622 15.7% 4,44 

1 70% 130g 563 16.2% 4,33 

Bijlage 2: toelichting berekening volume vieze vezels 
Uit proeven gedaan met mest en mestvezels blijkt dat mest geen vocht afstaat aan de vezels maar dit 
vasthoudt (droge stof percentage van mest is ongeveer 17%). De urine wordt wel opgenomen door 
de mestvezels, de mestvezels hebben een absorberend vermogen tot minimaal 15% droge stof (zie 
bijlage 1). 200 koeien die 20 liter op een dag urineren levert 4000 liter aan urine op. 1m3 vezels kan 
maximaal 305 liter vocht opnemen dus per dag zal er 4000/305=13 m3 aan volledig geabsorbeerde 
mestvezels afgevoerd moeten worden. Mest heeft ongeveer de dichtheid van water wat betekend 
dat er naast 13 m3 vieze vezels ook 0,035x200=7m3 mest afgevoerd zal moeten worden. Bij elkaar 
opgeteld is er dus 20m3 aan mest en vieze vezels per dag per 200 koeien dat afgevoerd zal moeten 
worden. 

Bijlage 3: toelichting berekening aantal vieze plekken 
Een koe zal dus 19 tot 28 keer per dag een vieze plek in de droge vezels achterlaten. Bij 200 koeien is 
dit (19*200)/24= 158,3 tot (28*200)/24= 233,3 vieze plekken per uur. Deze plekken zullen verdeeld 
zijn over de gehele stal maar op sommige plekken, denk bijvoorbeeld aan voergebieden, zal dit 
aanzienlijk meer zijn. 
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Bijlage 4: logboek en planning 24 uurs test. 

Planning tijd Droge stof meting  Opruimen Opschudden 
Aantal 
vlaaien 

kg verwijderde 
mest 

    opgeschudde vezels         
Frank 14:00 26,6   x     
  15:00           

  16:00           

  17:00           

  18:00 27,9 x x 3 8 eruit 4 kg er in 
              
Lars 22:00 28,4 x x 2 14 eruit 0 erin 
  23:00           
  00:00           
  01:00           

  02:00 27,7 x x 3  10kg eruit 0 erin 
              
Rene 06:00 25,3 x x 3 20 kg eruit 

  07:00           
  08:00           
  09:00           
  10:00 27,0  x x 3   
              
Karel en 
rest 14:00   x x     
  15:00           
  16:00           
  17:00           
  18:00           
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Bijlage 5: uitgebreide resultaten druktesten 
 
Begin 30% droge stof 

Voor Na Aantal kg druk Volume na in ml Duur druk 

54.7g 53.4g 75kg 36.70 3min 

53.4g 51.3g 100kg 33.93 3min 

51.3g 47.4g 200kg 28.39 3min 

47.4g 45.1g 300kg 24.23 3min 

45.1g 43.3g 400kg 23.54 3min 

43.3g 42.1g 500kg 23.54 3min 

 

Begin 30% droge stof 

Voor Na Aantal kg druk Volume na in ml Duur druk 

49.3g 48.2g 75kg 31.16 3min 

48.2g 46.5g 100kg 27.69 3min 

46.5g 43.1g 200kg 23.54 3min 

43.1g 40.9g 300kg 20.77 3min 

40.9g 39.2g 400kg 19.39 3min 

39.2g 38.3g 500kg 18.00 3min 

 
Begin 20% droge stof 

Voor Na Aantal kg druk Volume na in ml Duur druk 

73.4g 49.4g 75kg 30.46 3min 

49.4g 45.2g 100kg 24.93 3min 

45.2g 41.2g 200kg 20.77 3min 

41.2g 38.6g 300kg 18.00 3min 

38.6g 36.5g 400kg 16.62 3min 
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36.5g 35.4g 500kg 14.54 3min 

 

Begin 20 % droge stof 

Voor Na Aantal kg druk Volume na in ml Duur druk 

73.4g 51.5g 75kg 31.85 1min 

51.5g 46.9g 100kg 27.00 1min 

46.9g 42.9g 200kg 24.23 1min 

42.9g 40.5g 300kg 20.77 1min 

40.5g 38.8g 400kg 19.39 1min 

38.8g 37.5g 500kg 18.00 1min 

 

Begin 20 % droge stof 

Voor Na Aantal kg druk Volume na in ml Duur druk 

73.4g 52.7g 75kg 33.23 30sec 

52.7g 47.7g 100kg 30.46 30sec 

47.7g 44.3g 200kg 26.31 30sec 

44.3g 41.6g 300kg 22.85 30sec 

41.6g 39.5g 400kg 20.77 30sec 

39.5g 38.1g 500kg 19.39 30sec 

 

Voor Na Aantal kg druk Volume na in ml Duur druk 

73.4g 53.8g 75kg 31.85 10sec 

53.8g 50.2g 100kg 27.69 10sec 

50.2g 45.8g 200kg 23.54 10sec 

45.8g 43.1g 300kg 19.39 10sec 



 

 

 

60 

43.1g 31.3g 400kg 18.00 10sec 

41.3g 40.0g 500kg 16.62 10sec 

 

Droge stof Voor Na Aantal kg druk Volume 
na in ml 

Duur druk 

20% 73.4g 44.6g 300kg in een keer 22.16 10sec 

20% 73.4g 46.2g 300kg in een keer 23.54 10sec 

20% 73.4g 46.1g 300kg in een keer 23.54 10sec 

20% 73.4g 46.7g 300kg in een keer 24.23 10sec 

20% 73.4g 45.1g 300kg in een keer 24.23 10sec 

30% 48.9g 44.7g 300kg in een keer 23.54 10sec 

30% 48.9g 45.0g 300kg in een keer 24.23 10sec 

30% 48.9g 45.1g 300kg in een keer 23.54 10sec 
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Bijlage 6: Schetsen 
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Bijlage 7: Plan van aanpak 

Plan van aanpak bacheloropdracht Lely 

Lars Nijland s101800 

Inleiding 

In dit plan van aanpak staat beschreven hoe ik mijn bacheloropdracht uitgevoerd zal worden. Het 
gaat om een opdracht voor het bedrijf Lely. De opdracht is het ontwikkelen van een autonoom 
voertuig die het strooisel op de stalvloer van een vrijloop stal (een stal met een plate vloer  onder 
roosters) constant zal verversen. Het strooisel bestaat uit droge vezels die gewonnen worden uit 
mest middels een mestscheider. Deze droge mestvezels zijn een vervanging voor zaagzel, stro, 
houtsnippers, welke tegenwoordig veel in stallen worden als strooisel. Dit plan van aanpak is 
geschreven volgens de richtlijnen gegeven in het vak Inleiding Technologisch Onderzoek (ITO), 
gegeven in het derde jaar van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. 
 
Het plan van aanpak bestaat uit twee delen: allereerst het conceptueel ontwerp, waarin duidelijk 
wordt gemaakt waar de opdracht over gaat, wie erbij betrokken zijn en wat het doel van de opdracht 
is. Daarna volgt het technisch ontwerp, waarin uiteen wordt gezet hoe het doel bereikt kan worden, 
welke middelen daarvoor gebruikt gaan worden en met welke middelen in welk tijdsbestek dit 
bereikt kan worden.  
 

Gepland doel 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wie het bedrijf is van de opdracht, wat ze doen, hoe dat in mijn 
opdracht verwekt is en wat het doel van de opdracht is. 

Actoranalyse 

De belangrijkste actor in deze opdracht is Lely, omdat de directe verantwoording afgelegd moet  
worden aan Lely en de opdracht voor dit bedrijf zal worden uitgevoerd. 
 
Lely 
 
De actor Lely is een bedrijf dat een compleet assortiment producten en diensten aan de agrarische 
sector levert, van ruwvoederwinning tot geautomatiseerde voersystemen, stalreinigers en 
melkrobots.  
Lely is opgericht in 1948 en richt zich op een duurzame, winstgevende en aangename toekomst in de 
agrarische sector. Lely werkt bovendien aan concepten die energieneutraal werken in de 
melkveesector mogelijk maken. Lely is al vele jaren de onbetwiste marktleider in de verkoop en 
service van geautomatiseerde melksystemen en het bedrijf heeft een sterke positie op het gebied 
van ruwvoederwinning. De Lely Groep is actief in meer dan zestig landen en biedt werk aan ruim 
2.000 mensen. De omzet bedraagt EUR 565 miljoen euro.  
Bij de afdeling Lely Technologies is men constant bezig om nieuwe concepten te verzinnen om het 
welzijn van de koe te verbeteren of om ondersteuning te bieden middels robots/machines aan de 
boer. 
Op dit moment is Lely Technologies bezig met een concept om droge mestvezels te gaan gebruiken 
voor vrijloopstallen, dat zijn stallen met een platte vloer zonder roosters. Deze mestvezels zullen 
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gebruikt worden als ondergrond voor de koeien, waarop zij kunnen lopen en te liggen. Op dit 
moment zijn er al een aantal mestscheiders op de markt die droge vezels uit mest weten te scheiden. 
Deze vezels worden op dit moment vooral gebruikt als ondergrond in de boxen van een ligboxstal, 
een stal met roosters waarop de koeien kunnen lopen en boxen waarin ze kunnen liggen. Lely wil nu 
dat de vezels niet alleen voor ligboxen geschikt zullen zijn maar ook voor een vrije loopstal. Om dit 
doel te kunnen bereiken, zullen de vezels die in de vrijeloopstal worden vervuild door de 
uitwerpselen van de koe ververst moeten worden. 
 
Projectkader 

Het doel van de opdrachtgever Lely, is het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van  
een volautonome stalvloereiniger. De stalvloereiniger moet stallen met dichte vloeren (vrije loopstal) 
kunnen reinigen en er op die wijze voor zorgen dat er altijd schoon stooisel op de vloer ligt waarin de 
koeien kunnen liggen en lopen.  
 
Omdat de koeien op het strooisel uitwerpselen deponeren zal het vervuilde strooisel ververst 
moeten worden met schoon strooisel. Er zal een autonoom voertuig ontwikkeld moeten worden dat 
vuile vezels in de vrijeloopstal opspeurt en opraapt en de stal weer voorziet van schone vezels. De 
schone vezels worden opgehaald bij de mestscheider buiten de stal. De vieze vezels zullen in de 
mestscheider gedeponeerd worden zodat deze ze kan verwerken tot schone droge vezels. De mest 
wordt op deze manier dus gerecycled en als vervanger van stro of zaagsel gebruikt. Op deze manier is 
er geen zaagsel of stro meer nodig voor de stallen. 
 
Doelstelling 

Het doel van deze bacheloropdracht is het ontwikkelen van een concept voor een volautonome 
stalvloereiniger. Om de werking van het concept te testen zal de nadruk liggen op het ontwikkelen 
van een prototype waarin de functies en werking van de stalvloerreiniger duidelijk zichtbaar zullen 
zijn. 
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De eerste stap om het doel te bereiken, is het analyseren van de hoofdfuncties die nodig zijn om de 
stalvloerreiniger zijn werk te laten doen. De hoofdfuncties die de stalvloerreiniger moet kunnen uitvoeren 
zijn het ophalen van de droge vezels, het verspreiden van de droge vezels, het oprapen van de vieze 
vezels en het dumpen van de vieze vezels. Deze hoofdfuncties hebben elk verschillende manieren om 
uitgevoerd te worden. De meest geschikte methoden zullen uitvoerig onderzocht en getest moeten 
worden.  Ook zal er een analyse van de omgeving waarin de stalvloerreiniger zich zal gaan bevinden 
uitgevoerd moeten worden. Op basis hiervan kan gekeken worden of er al geschikte componenten op de 
markt zijn om de processen uit te voeren en de verschillende fases te doorlopen of dat er bepaalde 
componenten ontwikkeld en getest moeten worden. De tweede stap is om de gekozen componenten te 
gaan testen. Zijn ze inderdaad geschikt of werkt het naniet naar behoren? Wanneer ze geschikt zijn, 
kunnen ze beoordeeld worden op criteria als past het in de omgeving, ergonomie, interfacegebruik, 
productie, materiaal, levensduur, kostprijs, vormgeving, ect kan uiteindelijk de knoop om een 
bepaald component te gebruiken doorgehakt worden. Als alle componenten zijn gekozen moeten 
deze getest worden en zal de uiteindelijke samenstelling van het prototype steeds duidelijker zijn. 
Als laatst moet er een frame of behuizing ontworpen worden. In dit frame zullen alle componenten 
verwerkt worden met het resultaat een volledig prototype dat duidelijk de functies en werking van 
de stalvloerreiniger kan laten zien. 

 Figuur 2. Overzicht van activiteiten die gedaan moeten worden om de doelstelling te behalen 

Technisch ontwerp 
In dit hoofdstuk wordt duidelijk op welke manier ik de doelstelling: “het ontwikkelen van een 
volautonome stalvloerreiniger” ga bereiken. 

Vraagstelling 

De vraagstelling bestaat uit centrale vragen en deelvragen. De antwoorden op de deelvragen bieden  
een antwoord op de centrale vragen. De antwoorden op de centrale vragen zijn toereikend voor het 
behalen van de doelstelling. 
 
Hoofdvraag: 

Wat zijn de benodigde functionaliteiten van een volautonome stalvloerreiniger en hoe zullen deze 
functionaliteiten werken? 
 
Vraag 1: Waarmee moet rekening gehouden worden tijdens de ontwikkeling van de volautonome 
stalvloerreiniger? 

• Hoe ziet de omgeving er uit waarin de stalvloerreiniger zich zal bevinden? 



 

 

 

65 

• Wat zijn de hoofdfuncties en deelfuncties die de stalvloerreiniger moet kunnen uitvoeren? 
 

Vraag 2: Welke oplossingen zijn er voor het uitvoeren van de functies die nodig zijn voor de 
ontwikkeling van de volautonome stalvloereiniger?  

• Welke oplossingen zijn er voor zal de stalvloerreiniger om de vuile vezels op te kunnen 
sporen in het strooisel? 

• Welke oplossingen zijn er voor de stalvloerreiniger om de vuile vezels te kunnen oprapen? 
• Welke oplossingen zijn er voor de stalvloerreiniger om zich voort te bewegen door de stal? 
• Welke oplossingen zijn er voor de stalvloerreiniger om schone vezels te verspreiden op de 

plekken waar dit nodig is? 
• Welke oplossingen zijn er voor de opslag van zowel de schone als vieze vezels? 

 
Bij het beantwoorden van deze vraag, zullen de resultaten van de analyse die gemaakt zijn voor het 
beantwoorden van vraag 1 als uitgangspunt worden genomen. 
 
 Vraag 3: Welke oplossingen kunnen meteen gebruikt worden?  

• Welke oplossingen uit vergelijkbare machines/componenten die al op de markt zijn bruikbaar 
voor de te ontwikkelen stalvloerreiniger? 

• Welke oplossingen uit bestaande Lely producten kunnen gebruikt worden in de te 
ontwikkelen stalvloerreiniger? 

De uit vraag 2 naar voren gekomen oplossingen zullen worden gebruikt als uitgangspunt voor het 
marktonderzoek. 

Vraag 4: Welke oplossingen zijn geschikt om te gebruiken voor de volautonome stalvloerreiniger? 

• Welke oplossingen om vuile vezels op te kunnen sporen door de stalvloerreiniger zijn 
geschikt en welke daarvan moeten getest worden? 

• Welke oplossingen om vuile vezels op te rapen voor de stalvloerreiniger zijn geschikt en 
welke daarvan moeten getest worden? 

• Welke oplossingen voor de stalvloerreiniger om zich voort te bewegen zijn geschikt en welke 
daarvan moeten getest worden? 

• Welke oplossingen zijn er geschikt voor de stalvloerreiniger om schone vezels te verspreiden 
op de plekken waar dit nodig en welke daarvan moeten getest worden? 

• Welke oplossingen zijn er geschikt voor de opslag van zowel de schone als vieze vezels en 
welke daarvan moeten getest worden? 
 

Vraag 5: Welke oplossingen zullen er in het uiteindelijke prototype gebruikt worden? 

• Welke oplossing zal gekozen worden voor zal de stalvloerreiniger om de vuile vezels op te 
sporen? 

• Welke oplossing zal gekozen worden voor de stalvloerreiniger om de vuile vezels op te 
rapen? 

• Welke oplossing zal gekozen worden voor de stalvloerreiniger om zich voort te bewegen in 
de stal? 

• Welke oplossing zal gekozen worden voor de stalvloerreiniger om schone vezels te 
verspreiden? 
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• Welke oplossing zal gekozen worden  voor de opslag van zowel de schone als vieze vezels? 
 

Vraag 6: Hoe zal het uiteindelijke prototype eruit komen te zien? 

• Hoe gaan de oplossingen gecombineerd worden in een prototype? 
• Hoe zal het frame, de behuizing en de besturing eruit komen te zien? 
•  

Vraag 7: Wat zijn de aanbevelingen en conclusies ten opzichte van de functionaliteit van het 
prototype? 

Technisch ontwerp 

STRATEGIE EN MATERIAAL 

De strategie geeft de manier aan waarop de centrale en deelvragen beantwoord zullen worden. Het  
bijbehorende materiaal geeft aan welke bronnen, gegevens en mensen er nodig zijn om de  
strategiemethode uit te voeren.  
Deelvraag Strategie Materiaal 
Vraag 1: Waarmee moet rekening 
gehouden worden tijdens de 
ontwikkeling van de volautonome 
stalvloerreiniger? 

  

• Hoe ziet de omgeving er uit 
waarin de stalvloerreiniger zich 
zal bevinden? 

Interview 
Literatuurstudie 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 

• Wat zijn de hoofdfuncties en 
deelfuncties die de 
stalvloerreiniger moet kunnen 
uitvoeren? 

Interview 
Literatuurstudie 

Begeleider Lely 
Eigen kennis 
 

Vraag 2: Welke oplossingen zijn er voor 
het uitvoeren van de functies die nodig 
zijn voor de ontwikkeling van de 
volautonome stalvloereiniger?  

  

• Welke oplossingen zijn er voor 
zal de stalvloerreiniger om de 
vuile vezels op te kunnen sporen 
in het strooisel? 

Interview 
Literatuurstudie 
Eigen kennis 
Testen/schetsen 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 
 

• Welke oplossingen zijn er voor de 
stalvloerreiniger om de vuile 
vezels te kunnen oprapen? 
 

Interview 
Literatuurstudie 
Eigen kennis 
Testen/schetsen 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 
 

• Welke oplossingen zijn er voor de 
stalvloerreiniger om zich voort te 
bewegen door de stal? 
 

Interview 
Literatuurstudie 
Eigen kennis 
Testen/schetsen 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 
 

• Welke oplossingen zijn er voor de 
stalvloerreiniger om schone 
vezels te verspreiden op de 

Interview 
Literatuurstudie 
Eigen kennis 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 
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plekken waar dit nodig is? Testen/schetsen  
• Welke oplossingen zijn er voor de 

opslag van zowel de schone als 
vieze vezels? 

Interview 
Literatuurstudie 
Eigen kennis 
Testen/schetsen 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 
 

Vraag 3: Welke oplossingen kunnen 
meteen gebruikt worden? 

  

• Welke oplossingen uit 
vergelijkbare 
machines/componenten die al op 
de markt zijn bruikbaar voor de 
te ontwikkelen stalvloerreiniger? 

Marktonderzoek  Internet/Literatuur 
 

• Welke oplossingen uit bestaande 
Lely producten kunnen gebruikt 
worden in de te ontwikkelen 
stalvloerreiniger? 

Marktonderzoek  Internet/Literatuur 
 

Vraag 4: Welke oplossingen zijn geschikt 
om te gebruiken voor de volautonome 
stalvloerreiniger? 

  

• Welke oplossingen om vuile 
vezels op te kunnen sporen door 
de stalvloerreiniger zijn geschikt 
en welke daarvan moeten getest 
worden? 

Marktonderzoek 
Discussie 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 

• Welke oplossingen om vuile 
vezels op te rapen voor de 
stalvloerreiniger zijn geschikt en 
welke daarvan moeten getest 
worden? 

Marktonderzoek 
Discussie 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 

• Welke oplossingen voor de 
stalvloerreiniger om zich voort te 
bewegen zijn geschikt en welke 
daarvan moeten getest worden? 

Marktonderzoek 
Discussie 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 

• Welke oplossingen zijn er 
geschikt voor de stalvloerreiniger 
om schone vezels te verspreiden 
op de plekken waar dit nodig en 
welke daarvan moeten getest 
worden? 

Marktonderzoek 
Discussie 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 

• Welke oplossingen zijn er 
geschikt voor de opslag van 
zowel de schone als vieze vezels 
en welke daarvan moeten getest 
worden? 

Marktonderzoek 
Discussie 

Begeleider Lely 
Internet/Literatuur 
Eigen kennis 

Vraag 5: Welke oplossingen zullen er in 
het uiteindelijke prototype gebruikt 
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worden? 

• Welke oplossing zal gekozen 
worden voor zal de 
stalvloerreiniger om de vuile 
vezels op te sporen? 

Discussie Conclusies uit tests 

• Welke oplossing zal gekozen 
worden voor de stalvloerreiniger 
om de vuile vezels op te rapen? 

Discussie Conclusies uit tests 

• Welke oplossing zal gekozen 
worden voor de stalvloerreiniger 
om zich voort te bewegen in de 
stal? 

Discussie Conclusies uit tests 

• Welke oplossing zal gekozen 
worden voor de stalvloerreiniger 
om schone vezels te verspreiden? 

Disussie Conclusies uit tests 

• Welke oplossing zal gekozen 
worden  voor de opslag van 
zowel de schone als vieze vezels? 

Discussie Conclusies uit tests 

Vraag 6: Hoe zal het uiteindelijke 
prototype eruit komen te zien? 

  

• Hoe gaan de oplossingen 
gecombineerd worden in een 
prototype? 

Discussie 
Vergelijken andere 
prototypes 

Begeleider Lely 
Prototypes Lely 

• Hoe zal het frame, de behuizing 
en de besturing eruit komen te 
zien? 

Discussie 
Vergelijken andere 
prototypes 

Begeleider Lely 
Prototypes Lely 

Vraag 7: Wat zijn de aanbevelingen en 
conclusies ten opzichte van de 
functionaliteit van het prototype? 
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werkplek 
installeren, hardware en 
software installeren 

Mei 28-05-
2013 

Week 
22 

1 - Informatie vergaren voor 
analyses 

- Informatie vergaren 
technische 
oplossingen 

 

Juni 03-06-
2013 

Week 
23 

2 - Informatie vergaren 
technische 
oplossingen 

-Testen technische 
oplossingen 

-Documenteren uitkomsten 

Deadline keuzes 
voor de te 
testen 
onderdelen 

Juni 10-06-
2013 

Week 
24 

3 - Informatie vergaren 
technische 
oplossingen 

-Testen technische 
oplossingen 

-Documenteren uitkomsten 
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2013 

Week 
25 

4 - Informatie vergaren 
technische 
oplossingen 

-Testen technische 
oplossingen 

-Documenteren uitkomsten 

 

Juni 24-06-
2013 
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26 
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- Testen technische 
oplossingen 
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-Documenteren uitkomsten 

Juli 01-07-
2013 

Week 
27 

6 - Informatie vergaren 
technische 
oplossingen 

-Testen technische 
oplossingen 

-Documenteren uitkomsten 

 

Juli 04-07-
2013 

Week 
28 

6 -Kiezen technische 
oplossingen 

-Plan van aanpak 
prototypebouw 

Deadline voor 
keuzes 
technische 
oplossingen 

Juli 15-07-
2013 

Week 
29 

8 -Bouwen prototype  

Juli 22-07-
2013 

Week 
30 

9 -Bouwen prototype  

Juli 29-07-
2013 

Week 
31 

10 -Bouwen prototype  

Augustus 05-08-
2013 

Week 
32 

11 -Bouwen prototype 

-Schrijven bachelorscriptie 

Deadline bouw 
prototype 

Augustus 12-08-
2013 

Week 
33 

12 -Testen/verbeteren prototype 

-Schrijven bachelorscriptie 

 

Augustus 17-08-
2013 

Week 
34 

13 -Testen/verbeteren prototype 

-Schrijven bachelorscriptie 

Deadline 
verbeteringsfase 
prototype 

Augustus 25-08-
2013 

Week 
35 

14 -Schrijven bachelorscriptie Deadline 
afmaken 
scriptie 
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