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1.Inleiding.
Eengoedeoplossingvoorhetprobleemvanhetmestoverschotvanpluimveemest
isdezemesttedrogentoteenproduktmet±90%drogestof.Diteindprodukt
isgemakkelijkopteslaan,tetransporterenenookteexporteren.Gedroogde
pluimveemestiseenwaardevollenatuurlijkemeststofenkanopdezelfdewijze
alskunstmestwordenaangewendoplandbouwgronden.
BijdrogenvanpluimveemestkomtevenwelnormaalgesprokenveelNH3vrij.Bij
eendergelijkeverwerkingdientdaaromtewordenvoorzienineenintensieve
luchtbehandeling.Ditisnodigomtekunnenvoldoenaandenormendieaaneen
bedrijfsmatigeverwerkinguitmilieuhygiënischoogpuntwordengesteld.
Uitonderzoekisgebleken,datdeNH3-uitstootbelangrijkkanwordengereduceerd
indiendepluimveemestzokortmogelijknahetuitscheidengeforceerdwordt
gedroogd.NH3ontstaatnamelijkdoormicrobiologischeomzettingenvanstikstofverbindingenindeversemest.Doorsnelledrogingwordtditprocesafgeremd.
Dezeaanpakispractischalleenmogelijkbijbandmestvanleghennen.
StegraMachinebouwb.v.heefteenmethodeontwikkeldomgeforceerdgedroogde
bandmestmeteendrogestofgehaltevan±50%opeeneenvoudigewijze^tedrogen
toteeneindproductmet±85%drogestof.
DepractischetoepasbaarneicTisinbelangrijkemateafhankelijkvandeomvang
vandehoeveelheidNH3,diedaarbijvrijkomt.
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2.Doelvanhetonderzoek.
HetvaststellenvandehoeveelheidNH3,dievrijkomtbijhetvormgevenendrogen
vangeforceerdgedroogdebandmestvanleghennenvolgenshetsysteemvanStegra
Machinebouwb.v.
3.OmschrijvingdroogmethodeStegrab.v.
Geforceerdgedroogdebandmestvanleghennenmeteendrogestofgehaltevanminimaal50%wordtingevoerdineenmestpers.Dezeperstdemesttotstrengenmet Q )
eendoorsnedevan±1cm.Dezestrengenwordenopgeslagenindroogkist(en).In
deze"kist"wordthetmateriaalgedroogdmetbuitenlucht,diewordtvoorverwarmd
toteentemperatuurvan30°C.
Demestkandaarnadoorhakselenenverderebehandelingindegewensteeindvorm
wordengebracht.

4.Beschrijvingvanhetonderzoek.
Deaangevoerdemestwordtindemestpersgebracht,diezodanigisopgesteld,
datdestrengenonmiddellijkindedroogkistvallenengelijkmatigoverderoosterswordenverdeeld.Viaeenventilatorwordtbuitenlucht,diedooreenheater
isvoorverwarmddoordedroogkistgevoerd.Hetgeheelismetplasticvande
buitenluchtafgesloten.Opdezeplasticomhullingiseenplasticpijpaangesloten,waardoordegebruiktedroogluchtwordtafgevoerd.Indezepijpwordenmetingenverrichtmetbetrekkingtothetluchtdebietenhetammoniakgehaltevan
deafgassen(zievooropstellingbijlage1).
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Gedurendehetdroogproceswordenregelmatigbepaald:
-hetluchtdebiet
-deafgastemperatuur
-derelatievevochtigheid
-hetdrogestofgehalte
-hetNH3-gehalteindeafgassen.
Detemperatuurvandeingaandeluchtendeomgevingstemperatuurwordencontinu
geregistreerd.
Representatievemengmonstersvanhetuitgangsmateriaalenheteindproduktzijn
bijhetCCLonderzochtop:
-drogestofgehalte
-N-KjenN-NH4+.
5.Materialen.
Pluimveemest
DegebruiktemestisafkomstigvanhetbedrijfvanVanAsseldonkuitBoekei
(N.Br.).Hetbetreftmestvanleghennen (codeL.S.L.)ineenleeftijdvanongeveer65weken,gevoerdmetvoervanLLTBIJsselsteijn (samenstellingziebijlage2).
Demestwordtéénmaalperweekuitdestalopeenvoordroogbandgedraaiden
gedroogdtotongeveer60%drogestof.Voorhetdrogenwordtbuitenluchtgebruikt,dieviaeenwarmtewisselaardoorstalluchtisopgewarmd.Alsdebuitentemperatuurlagerdan3°Ciswordtdeluchtbijverwarmd.Indiendebuitentemperatuurhogerisdan15°Cwordtdezerechtstreeksgebruikt.Debijditonderzoek
gebruiktemestbevatteechterslechts46%drogestof.
Mestpers
Eenbeschrijvingvandemestpersisweergegevenopbijlage3.
Delangwerpigestrengenvoorkomeninzakkenvandemesttijdenshetdrogen.
"Droogkist"
Deafmetingenvandekistzijn:breed2m;lang2m;hoog0,40m.Debodemvan
dekistbestaatuiteenstalenrooster.Viaditroosterwordtdroogluchtdoor
dekistgeblazen.
Ventilator
Decapaciteitvandeventilatoris3800m3/lucht/h.Deventilatorstuwtdedrooglucht,diemeteenheaterisvoorverwarmd,doordedroogkist.
Meetapparatuur
-Pitot-buis;Dwyer,controlgages
-Windsnelheidsmeter;Fa.Bakker&Co
-Schuinebuismanometer;Durablockmanometer,max.690kPa
-RV-meter;Novasina,jel20
-Recorder;PhilipsPM9832multipointrecorder.

6.Resultaten.
Debelangrijksteresultatenalsmededestikstofbalanszijnweergegevenopde
volgendebladzijde.
DeammoniakconcentratieindeafgassenisbepaaldmetbehulpvanDragerbuisjes.
OpbasishiervanisdehoeveelheidNH3berekend,dieuitééntonkippemest
(46% dr.st.)isontweken.
Dedrogestofgehalten,dieindetabelzijnvermeld,hebben,watdebegin-en
eindsituatiebetreft,betrekkingopgoedemengmonsters.Demonsters,nadroging
van2,5uuren19,5uur,zijngenomenuitdebovenstelaagvanhetbed.
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Aangezienuitdeeindbemonsteringisgebleken,datgeengoedehomogenedroging
hadplaatsgevonden,gevendezeresultatengeengoedbeeldvanhettotaledroogproces.
Deeindbemonsteringgafhetvolgenderesultaat:
onderindekist :82,1%D.S.
middenindekist :60,5%D.S.
bovenindekist :54,0%D.S.
Destikstofbalansisberekendopbasisvandesamenstellingvanhetuitgangsmateriaalenheteindprodukt.Debetrokkenanalysenzijnverrichtdoorhet
C.C.L.Deresultatenvandezeanalysenzijnweergegevenopbijlage4.
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Stikstof-balans
uitgangsmateriaal: 1027 kg kippenest
478 kg droge stof
25,1 kg Kj-H
(4,3 kg KH4-N)
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eindprodukt;

72B kg kippenest
478 kgdroge stof
19,7 kg Kj-H
( 2 , 2 kg HH4-H!

verdwenen: 367 kg H20
5,4 kgKj-H
(2,7 kg NH4-N)

7.Besprekingvanderesultaten.
Hetdrogestofgehaltevandebandmest,dievoorhetonderzoekwerdaangeleverd,
bleeklager (46,6%)dantevorenwasafgesproken.Geleverdzouwordengeforceerd
gedroogdebandmestmeteendrogestofgehaltevan50-60%.Na24uurdrogenwerd
niethetgewenstedrogestofgehaltevan85%bereikt,maarslechts67%.Hetis
jammer,datgeengelegenheidbestondhetdroogprocesdoortezettentotdatgenoemddrogestofgehaltevan85%wasverkregen.
ErblijkteengrootverschiltebestaantussendehoeveelheidontwekenNH3,
diekanwordenberekenduitdeNH3-metingenindeafgassen(1,1kgNH-N/ton
mest)endehoeveelheid "verdwenen"ammoniak,dieuitdeanalysevanhetbegin
enheteindmonsterkanwordenberekend (2,6kgNH-N/tonmest).
Hetverschilkantewijtenzijnaanonnauwkeurigheidvandemetingenvande
Dragerbuisjesopzich,vandedebietmetingenalsmedeaanenigelekkagetijdens
deproef.
Opvallendisechter,datbovendieneenbelangrijkehoeveelheidN-Kjis"verdwenen".KennelijkisdemicrobiologischeomzettingvanNuitandereverbindingen
inNH3bijdedaarvoorgunstigetemperatuurvan30°Cinsneltempodoorgegaan.
HetverschiltussenbeideberekeningenvandeNH3-emissiewordtdaardoornog
aanzienlijkgroter.
Tenslottekanwordenopgemerkt,datdeNH3-gehaltenvandeafgassenopbasis
vandemetingenmetdeDragerbuisjesnietopzienbarendhoogzijn.Doorde
grotehoeveelheiddoorgevoerdedroogluchtisdeconcentratievanNH3beperkt
gebleven.Detotaleammoniak-vrachtisechterookopbasisvande
"Drägermetingen"groot.
Nauwkeurigermetingenzullen-geletopderesultatendiedeopgesteldemassabalansgeeft-waarschijnlijkveelongunstigeruitvallen.
Voortslijktdeconclusiegerechtvaardigd,dathetdrogennietzodanig"snel"
geschiedtdatdemicrobiologischeomzettingvanstikstofverbindingen inNH3in
sterkematewordtafgeremd.

8.Conclusie.
Tengevolgevandelagetemperatuurvandedroogluchtzijnextreemgrotehoeveelhedendroogluchtnodig (±90.000m3lucht/ton).Deconcentratievanammoniak
engeurcomponentenisdaardoorindedroogluchtniethoog (gem.32mgNH3/m3).
Detotaleammoniakvrachtisechterwelgroot.BijtoepassingvanhetStegra-droogsysteem-zoalsbeproefdinNistelrode-kangeletopdevrijkomendehoeveelheid
NH3nietwordenvolstaanmeteeneenvoudigeluchtbehandeling.
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Voersamenstelling
LSLleghennen.

LEGV,EKTRA 4/2.+ROOD
volledigdiervoeder vooralle legKippen.
Naastdit voeder geen schelpengrit voeren.
Toegevoegdt7500I.E.vit.A., X50OI.E. vit, D3
10 I.E.vitE.perKg.en4p.p.«.Koper <CuJ.
(Houdbaar tot3mnd.naproduKtiedaturn>.
Met Cantha:<anthin.
E. «Min 156.0
~RVet min
96.4
C- (

O.
2.64
9.99
4,5*
2.99
14.99
1.06
4.69
1.49
6.99
0.06
1.99
2.99
7.99
2.16
9.99
0.46
0.49
23.99

gr /Kg
gr /Kg

ASma;<
RCma«

130.1 gr/Kg
54.7 gr/Kg
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— S0YASCHR.43X BR,/ARS
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MAISGL,VOERM.P.20.3X
DIERMEEL >12
ZONNEPITSCHR. ARG.

MAISVOERM.VETR.
VERENMEEL
90-3DZERL.VET.
KRIJT
902KALKSTEENTJES
MENG2QUT
GRAS/LUCERNEP.
RZJSTEV0ERM.<3X
MAVGPEL,
TARWE6RIESPEL.
,
Get.SQYABQNEN.MEELV.-,
M0NOCALCIUMFOSF.O.D
PREMIX LEGKIPPEN

MAIS/MEEL

Calcium
3.79X
P.totaal 0.6-3X
CE, pluims'ee
2525
Kcal
Verteerbaarmeth.+cyst,pluimvee
5.7 gr/Kg
Verteerbaar lysine pluimves .......
6.1 gr/Kg
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BESCHRIJVING VAN DEMESTPERS
Demestpers bestaat uit tweeaangedrevenwalsrollen [1en 2]meteen
diametervan£f500mraeneenbreedtevan650mm.De rollenzijnonder
eenhoekvan45°inSKFlagers [2]gemonteerd.De lagers zijnophet
frame [3],dat uit hoekprofielen bestaat,bevestigd.
Deoratreksnelheid vandewalsrollen isca0,5m/s.Debovenstewalsrol
[1]isglad afgedraaid. Indeonderstewalsrol [2]zijn40groeven
aangebracht van 12,5mm breed en lOramdiep.Iniedere groef ligteen
band [6]van 12.5mrabreed,dieover eenparallelopgestelde rol [5]
van 0 100mm loopt.Deroest,met eendrogestofgehalte vanminimaal5©Z,.
wordt viaeen toevoerbak [7]opdewalsrollengebracht.Dewalsrollen
draaien tenopzichte vanelkaar in tegengestelde,richting.Demest
wordt indegroevenvandeonderstewalsrol geperst, bovenopdedaarin
liggende band.Debandenlichtendegeperste strengen uit de groeven
en brengendezeopeen transportband [8],diede strengen afvoertnaar
dedroogruimte.De strengenkunnen aandebuitenlucht wordengedroogd
tot hetgewenste drogestofgehalte.Bij eendrogestofgehalte van85%
zijndestrengenhard gewordenenkunnenworden gehakseld opeen
formaat,dat geschikt isommetkunstmeststrooiers teworden
verwerkt.Daarnaast isverwerking,met lucht [opzuigenof blazen],omte
wordenvervoerdroetvrachtauto's èhschepen^ mogelijk.
aestpers

aanvoer /aest

COÖPERATIEF CENTRAAL
LABORATORIUM
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BIJLAGE 4

vandeCehavenvVeghel,ChemSonendeEncebeBoxtel.
NCB-laan52,5462GEVeghel;tel.04130-82633

laboratoriumrapport

CCL-A.Div. 88.021

betreffende: Chemische kenmerken van kippemest bijdrogen door SteqraMachinebouw.
reden onderzoek: Ammoniakvervluchtiging bijdrogen. Nagegaan isde ammoniakemissiewaarbijkippemest na vormgeving (oppervlakte vergroting) diskontinu
wordt gedroogd (zie "Ammoniakemissie tijdenshet drogen van kippemest",
april 1988 vanW. Goossens).
monsterkenmerken: Ontvangen 14-3-1988:
- kippemest van legbatterijmet geforceerde drogen van legpluimveehouder van
Asseldonk uit Boekei van LSL kippen gevoerd met voer van LLTB Ijssëlstein.
- gedroogde kippemest geperst tot strengen en daarna gedroogd met ventilatielucht door firma Stegra Machinebouw.
- 2monsters kondenswater nr.1en2.
ingezonden door/op verzoek van:W. Goossens,M. Steggink en ir.J.Siepman,
Stuurgroep Mestproblematiek.
onderzoek uitgevoerd door:L. Verhoeven
toegepaste wijzevan onderzoek:
- Ammoniakstikstof (N-NH|;: isbepaald na stoomdestillatie van ammoniakbij
pH = 1,2 en terugtitratie met loog van de overmaat zuur waarin het stoomdestillaat isopgevangen (zie NEN 3235-6.1).
- Kje_ldah_l_-stikstof: (N-Kj): isbepaald na destruktie met H 2 30^ en
K 2 SÖ 4 /CuS0 4 -katalisator, stoomdestillatie van het basisch gemaakte destruaat en terugtitratie met zuur (NEN 3235-6.5).
- Droge stof (d.s.): door drogen bij103Ctot konstant gewicht (zieNEN 3245-

4.f).~~
resultaten:
^^-~-»-^rnonster
kenmerk

—^^^

droge stof (%d.s.)

mest geperst

mestna24

kondenswater kondenswater

tot strengen

uur drogen

no.1

no.2

46,6

66,5

-

-

1,03

0,47

190 (mg/l)

167 (mg/l)

5,24

4,11

217 (mg/l)

195 (mg/l)

ammonium stikstof
(% N-NH* )opd.s.
Kjeldahl -stikstof
(% N-Kj)op d.s.

Het op dezewijzedrogen van demest blijktslecht te gaan.De mest is bijgebruik
van 3800m 3 lucht/uur pm 3mest na 24uur nog lang niet droog.Er komt heel wat
ammoniak bijvrij(2,7kg ammoniak in 91.200m 3 lucht met gemiddeld 32mg NH3/
per m
tedrogen mest).
Veghel, 11mei 1988

dr.G. vanden Bosch

