
’s Werelds grootste kunststof kabelrups werkt in Antwerpse haven

De lichte ‘gigant’ beweegt moeiteloos
met meer dan 100 kg vulgewicht 
Om de Antwerpse haven toegankelijk te houden voor de grootste 

schepen, vinden er regelmatig baggerwerkzaamheden plaats. Voor het 

opslaan van het uitgebaggerde bezinksel, ontwikkelde het havenbedrijf 

en de Belgische overheid een milieuvriendelijke mechanische slib- 

ontwateringsplant. Het slib wordt door middel van extreem stabiele en 

dikke slangen naar de gewenste locatie getransporteerd. De tot nu toe 

grootste kunststof kabelrups ter wereld – ontwikkeld en geleverd door 

igus – is ingezet om deze slangen betrouwbaar te geleiden.

alternatieven te zoeken. Het havenbedrijf 
en de Belgische overheid besloten daarom 
te investeren in een milieuvriendelijke en 
moderne mechanische slib ontwaterings-
plant. Hier wordt het ruw gesorteerde 
bezinksel uit de haven (die 4 km verder 
ligt) mechanisch ontwaterd, milieuverant-
woord verwerkt en vervolgens opgeslagen. 
Het gaat om ca. 500.000 ton per jaar. Het 
ambitieuze project heeft de naam ‘Amoras’ 
gekregen hetgeen staat voor: Antwerpse 
Mechanische Ontwatering, Recyclage en 
Applicatie van Slib. 

Een centraal onderdeel van de slib- 
zuiveringsinstallatie is een imposante  
24 meter hoge boogvormige brug met  
een overspanning van 173,5 meter. Aan de 
360° draaibare brug zijn twee mobiele 
zelfstandig werkende high-performance 
baggerpompen bevestigd, die over een 
afstand van 140 meter met een maximale 
snelheid van 15 m/min kunnen bewegen. 
De baggerpompen zuigen beiden per uur 
ca. 600m³ slib uit het onderliggende  
bekken en stuwen het slib door enorme 
slangen met een diameter van 300 mm 
voor verdere verwerking. Het bekken is  
in vier compartimenten verdeeld, elk met 
een inhoud van 120.000m³. 

igus kabelrups E4.350
Bij de planning en inbedrijfname van de 
installatie is uitgegaan van een volcontinu 
gebruik van 365 dagen per jaar en een 
levensduur van minimaal 15 jaar. Voor het 
bedrijfszeker geleiden van de slangen over 
de gehele rijweg is daarom gekozen voor 
een extreem sterke kunststof kabelrups van 
igus GmbH – Keulen. ’s Werelds grootste 
kunststof kabelrups tot nu toe! Het gaat 
om een robuuste, tweezijdig te openen 
onderhoudsarm model E4.350 uit de serie 

De haven in Antwerpen is de grootste van 
België. Alleen al in 2011 werd meer dan 
187 miljoen ton vracht overgeslagen en 
behoort daarmee tot de grootste havens 
van de wereld. “De vaargeulen moeten in 
het belang van de laad- en los activiteiten 
altijd toegankelijk zijn voor de enorme 
containerschepen die de haven aandoen” 
aldus Joury van Gijseghem van het Belgische 
Bedrijf DEME; een bedrijf dat onder meer 
gespecialiseerd is in het verdiepen en 
onderhouden van vaargeulen en 
landwinning.

Moderne ontwateringsplant
Omdat de beschikbare ruimte om uitge-
baggerd bezinksel op te slaan in de loop 
van de tijd afnam was het noodzakelijk 

E4.1 die zich al in ontelbare applicaties 
bewezen heeft. De kabelrups heeft een 
inwendige hoogte van 350 mm en is  
beschikbaar in breedtes tot 1.000 mm.  
Hij is zéér slijtvast, biedt een hoge weer-
stand tegen corrosie en is bestand tegen 
olie en zeewater. 

Voorafgaand aan deze keuze is in het 
eigen technische testcentrum van igus een 
serie van tests onder realistische omstandig- 
heden uitgevoerd. Vooral het gedrag van 
de met slib gevulde slangen was een aan-
dachtspunt. Door druk en temperatuur- 
verschillen kan de slang zich bijvoorbeeld 
over zijn gehele lengte tot 60 cm uitzetten. 
Vanwege de hoge belastingen – het gewicht 
van de met slib gevulde slang komt uit 
op100 kg per meter! – was het bovendien 
noodzakelijk om onderzoek te doen naar 
het breekmoment. De testresultaten beves-
tigden de geschiktheid van het – destijds 
– nieuw ontwikkelde kabelrups-systeem. 

Definitieve uitvoering
Om de slang probleemloos in de kabelrups 
te laten bewegen met een minimale  
mechanische slijtage op de brug, werden 
speciale glijrollen ontwikkeld die licht, 
corrosievrij en ongevoelig zijn voor  
vervuiling. De rollen zijn vervaardigd uit 
het tribologisch geoptimaliseerde materiaal 
iglidur J, en geïntegreerd in de te openen 
dwarsverbinders van de kabelrups. Bij de 
ontwikkeling bood de beschikbare kennis 
bij igus met betrekking tot de ontwikkeling 
van speciale kunststoffen voor zowel lager-
techniek als kabelrupsen voordelen. “Door 
ons eigen laboratorium kunnen we tests 
snel uitvoeren en onze klanten echt een 
oplossing op maat bieden” vertelt Frank 
Schlögel – bij igus verantwoordelijk voor 
engineering en grote projecten.

“Verder heeft het systeem ons ook over-
tuigd door de compacte uitvoering” vertelt 
Joury van Gijseghem. “Dat was zeer be-
langrijk, omdat we in de kabelrups naast 
de slangen ook communicatie- en voedings- 
kabels moesten onderbrengen. Bovendien 
is de kunststof kabelrups in vergelijking 
met een stalen variant een stuk lichter en 
neemt de weerstand, door gebruik te  
maken van rolschakels, met ca. 75% af.  
Dit resulteert niet alleen in een flinke  
besparing op de benodigde aandrijfkracht 
van de mobiele pompen, (lichtere en goed-
kopere motoren) maar ook in het gewicht 
van het roterende brugsysteem. Hierdoor  
is de keuze ook uit bedrijfseconomisch 
oogpunt interessant.”

Naast de kabelrups zijn door igus een  
corrosiebestendige aluminium geleidegoot 
en een zogenaamde zwemmende 
meenemer voorzien. De zwemmende 
meenemer compenseert zijdelingse 
toleranties en de goot geleidt de kabelrups 
betrouwbaar over de gehele lengte.

Automatisch monitoren
Om de operationele betrouwbaarheid 
verder te vergroten, is in het systeem het 
zogenaamde PushPull Force Detection 
System (PPDS) geïntegreerd. Deze voor- 
ziening monitort de situatie door continue 
de trek- en duwkrachten op de kabelrups 
te meten en deze te vergelijken met een 
berekende ingestelde waarde. Wanneer  

de gemeten waarde de ingestelde waarde 
overschrijdt, zal het systeem preventief 
stoppen om schade te voorkomen.  
“Op ieder moment hebben we toegang  
tot de op onze server opgeslagen data en 
kunnen we desgewenst onderhoudswerk-
zaamheden inplannen” bevestigt de 
projectmanager. 

Samenwerking
Vanaf de eerste dag hebben beide bedrijven 
vol vertrouwen samengewerkt gedurende 
het complete engineering proces. Zo had 
igus telkens de beschikking over de meest 
recente tekeningen van het complexe 
brugontwerp waardoor reeds in een vroeg 
stadium de benodigde en uitgebreide 
testen konden worden uitgevoerd in het 
igus testlaboratorium. Bovendien hebben 
igus medewerkers het complete systeem 
binnen het gewenste tijdsbestek volledig 
geïnstalleerd. Het loopt sinds de eerste dag 
nog steeds probleemloos. “We hebben nog 
geen moment spijt gehad van onze keuze 
voor deze kunststof kabelrups” geeft Joury 
van Gijseghem aan. “Daarbij was het een 
goede zet om de leverancier reeds in het 
beginstadium van het project te betrekken. 
Zo zijn fouten voorkomen en is het project 
binnen de gewenste tijd afgerond.” 

Overzicht van de gehele zuiveringsinstallatie, de brug
kan 360° draaien en bedient alle 4 kwartieren van het
bekken. Eén bassin bevat sterker verontreinigd slib.

Diagonaal aanzicht van de brug met  de enorme kunststof kabelrups , de aluminium geleidegoot en 
de high-performance pomp aan de onderzijde. 

Detail van de inwendige verdeling: De uit  
iglidur J vervaardigde glijrollen voorkomen 
slijtage aan de slang.

De 300 mm dikke slang loopt vanaf de pomp naar boven en vervolgens door de E4.350 kabelrups.
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