CENTRAAL INSTITUUTVOORLANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK

Gestencilde Mededelingen
jaargang1955
nr11

VERSLAGVANEENDIENSTREISNAARFRANKFURTA/M
TERGELEGENHEIDVANDE "ACHEMAXI"
VAN16TOT21MEI1955
J.Kreyger

VERSLAGVANEENDIENSTREISNAARFRANKFURTa.M.TSR
GELEGENHEIDVANDE "ACHEMAXI"
(van16-21Mei1955)
door
J.Kreyger
DroogtechnischLaboratoriumvanhet
CentraalInstituutvoorLandbouwkundigOnderzoek
teWageningen

Van 14-22Mei1955werd inPrankfurta.M.-voordederde
maalsindsde2ewereldoorlog-alsonderdeelvaneenreeks
manifestatiesophetgebiedvandechemische-enphysische
techniek,eententoonstellinggehouden.
Hettentoongestelde bestonduitmachines,apparaten,toestelleneninstrumentenenomvattevrijwelhetgehele gebiedvande
genoemde techniek.De expositie duurdevan14-22Meienwerdgedurende 4dagenbezocht? op 17,18,19en20Mei1955.
Hetwasdederdemaal sindsdeoorlog,datstellerdeze
tentoonstellingbezocht.Hetbleek,datdeomvangsteedstoeneemt.;
hetnutentoongestelde wasvaneenwaarlijk indrukwekkende omvangrijkheid enallure.
Evenalsbijvoorgaande gelegenhedenkondeorganisatievoorbeeldigwordengenoemd.
Hetdoelvanhetbezoekwaseenindrukteverkrijgenvande
vorderingenindiesectorvandetechniek (apparaten,instrumentenenwerkmethoden),waarindewerkzaamhedenvanhetDroogtechnischLaboratorium,voornamelijk liggend op physisch-technologisch
terrein,kunnenwordenondergebracht.
Hoeweldetentoonstellingnietopdelandbouwwasafgesteld,
zodat opditgebied inhetalgemeengeenobjectenwerdententoongesteld,wasergenoegtezien,datvanbelanggeachtkanworden
inverbandmethetwerkterreinvanbedoeldlaboratorium.Hetis
nietweldoenlijk inhetkadervanditverslagopdevele
bijzondere zakenuitgebreid integaani volstaanwordtmethet
gevenvaneenaantalkortenotities.
Erwerd deelgenomenaaneentweetalexcursies.Eendaarvan
betrof eenbezoekaandezeergrotepompenfabriekvanKlein—
SchanzlinundBeckerinPrankenthal (Pfalz).Eenanderegold een
zgn,Weinbrennerei,waar eensoortcognacwordtgefabriceerd.
Drogers.
Alhoewel erinteressante dingenwarentezien,moetals
algemene conclusie tochgesteldworden,daterindelaatstedrie
jarengeeningrijpendeveranderingenhebbenplaatsgevondeninde
constructiesvandeverschillende drogertypen.Welbleek,dater
meerderefirma's zichopeenbepaald gebied zijngaanbewegen.
Zobleekb.v.,datermeerfirma'sverstuivingsdrogers zijngaan
vervaardigen,terwijlhetzelfde geldttenaanzienvansublimatiedrogers.Watdeeerste categoriebetreft,deedhetgenoegen,ook
eenNederlandsefirma (Volma,Gorredijk)vertegenwoordigd tezien.
Datmenmoet oppassenmetals "nieuw"aangekondigde apparaten
bleekuithetfeit,datereencompletepneumatische drooginrichtingvoorpoedersofgranulaire ofschilferigematerialenstond
opgesteld: "BauartImperial".Dezedrogerbleek inprincipeniet
teverschillenvandereeds jarenbekende "Berk-ringdroger"van
Engelseorigine.

Nieuwighedenkomenwelvoorwat"betreftdetoegepaste
constructie-materialen (ruimeretoepassingvanroestvrijematerialen,b.v.voordroogkasten,vacuumdroogkasten,vacuumtrogdrogers
vacuumtrommeldrogers,vacuumtunneldrogers, e t c ) .
Ookwatbetreftdeafmetingeniserontwikkelingwaarte
nemen.Zobestaanerthans zeergrotevacuumdroogkasten,die
speciaalgefabriceerd zijnvoordedrogingvanzeergroteelectrotechnische apparaten (Luther&Jordan,Braunschweig).
DefirmaErichKiefer,G-ärtringen,Württ.blijktafentoe
aardige ideeëntoetepassen.Eenvoorbeeldhiervanisde
"Vibrationstrockner",eendroger,waarbijhettedrogenmateriaal
ineendroogkast-metrecirculatievandeverwarmdeluchtvanbovennaarbenedenenlangsbanenheenenweer,doortrilling
wordtvoortbewogen.Dezemethodevantransport isopzichzelf
weliswaarnietnieuw (ookin1952wasreedseendrogeraanwezig,
dieditprincipevertoonde);ditneemtnietweg,datdedroger,
dietezienwas,interessantefacettenvertoonde.Eenandere
bijzondere droger,diedoordezelfdefirmagemaaktwordt,iseen
zgn. "Röhrentrockner",eenpneumatische ringdrogergeheelonder
drukwerkend eningebouwd ineenbekasting,waarindeverwarmingsluchtcirculeert.Deverwarmingsluchtisgescheidenvandedrooglucht.Hetgaathierbijompoedervormigeofgranulaireproducten,
diegeenhoge temperatuurkunnenverdragenenwaaruit slechts
weinigwaterbehoefttewordenverdampt.
Stofafscheiding.
FriedrichUhde,Dortmund vervaardigt installatiesvoorhet
zevenvanstofuitgassen,waarbijgebruikwordtgemaaktvan
filterkaarsenvankunststof,b.v.P.V.C. Inverbandmetde
thermoplastische eigenschappenvandergelijkematerialendient
menzonodigeenvoorafgaande afkoelingvandetezuiverengassen
toetepassen.Dekaarsenzijngemaaktvolgenseenoctrooiten
namevanDrKamps.
Devolgendeprestatieswordengeclaimd;
deeltjesgrootte
vanhet
stof
>5

mikron

0,8-5
"
0,5-0,8 "

afscheidingspercentage

100 i
98 i
70 i

Dekaarsenhangenopdezelfdewijze inkastenalsdegewone
zakkenfilterelementen.Hetverwijderenvanhetopgevangenstof
kanzonodigvolautomatischgeschieden.
Menbeweert,datdegoedeprestatiesbijzeerkleine
partikelgrootte berustenopelectrophysische eigenschappenvan
hetkaarsenmateriaal.Zeschijnenslechts eengeringeluchtweerstand tebezitten.
Vooreenstqfafscheidingvanhetegassenmaaktdezelfde
firmazgn.supercyclonen,d.z. elementenbestaandeuitdrie
normale cycloneninserie,waarbijbijdeeltjesgroottenvan
10-100mikroneenafscheidingspercentagevannagenoeg 100$
wordtgegarandeerd.
Uiteraard zullendergelijke supercyclonengrotedrukverschillenvereisen.

- 3Eenanderefirma,die zichophetgebiedvanstofafscheiding
heeftgespecialiseerd, isWalther,Staubtechnik G.M.B.H.,Köln,
Dellbrück.
Dezefirmavervaardigt o.a. zgn.Axialzellenfilters,diein
groepentezamengebouwd wordenenvolgensmededeling efficiënt
werkenbijeengemiddelde partikelgrootte tot 5mikron.Het zijn
eigenlijk geenfilters indezinvanhetwoord,maarafscheiders.
Zemaakteverderreclamevoorde "Walther-Dyna-ScrubbAnlage",eenstofvanginstallatie,werkendmetwater.Ditsysteem,
volgens eenFrans octrooigebouwd,heeftdevoordelenvande
goede "natte stofvangers",o.a.datookdezeerfijnefracties
verwijderd kunnenworden.Eénvandespecifiekevoordelen,die
bijdeonderhavige installatie geclaimdworden,bestaat inhet
geringewaterverbruik,datnodigzouzijn.Verderwordenhetlage
krachtverbruikenderelatief geringeplaatsruimte alsvoordelen
aangevoerd.
,
EendergelijkeDyna-serubber,geschiktvoor25000nrgas
peruur,neemt15m in.
Hetwaterverbruikbedraagtvolgens opgave gemiddeld
400-600g/uw,kanevenweltot1000g/m3oplopen.
Hettereinigengaswordteerstdooreenbatterij,hierboven
genoemdeAxiaalcellen-afscheiders,gevoerd.Alshet omhetegassen
gaat,wordt daarnagekoeld doorinsproeienvanwaterineen
bepaald leidinggedeelte.Vervolgenstreedthetgasineen
diabolovormigeruimte;inhetnauwste deelligtdewaternozzle
(dezgn.DynaScrubb),diehetstofbevochtigt.Hetbevochtigde
stofwordtineencycloonafgescheiden.Hetwordtineenklaarbekkenverderverdikt.Hethelderewaterrecirculeert.Het
gereinigde gaswordtdooreenventilatorafgezogenendooreen
schoorsteennaarbuitengeperst.
Tenslottekannogmeldinggemaaktwordenvanafvoersluizen
enkleppenvoorhetafgescheidenstof,onderdelenwaarinde
firmaWalthergespecialiseerdis.
Zeven.
Ophetgebiedvanzeefgazenwarenbijzondere dingente
zien.Vooralopvallend washetfeit,datmenzeefgazenheeftvan
buitengewonefijnheid,met eendraaddiktevan25mikron,bijna
28000openingenpervierkantecmenmet+34 i°vrijedoorlaat.
Dezevenwordenuitdemeestuiteenlopende materialenvervaardigd,
mitszezichlatenweven (metalen,legeringenenkunststoffen).
Detegenwoordige zeefmachineskenmerkenzichdaardoor,dat
mennietalleentracht eenscherpe scheidingteverkrijgen,doch
datmeneropuit isdelevensduurteverlengen. Tegenwoordig
wordenveeltrilzeventoegepast.Mengebruiktveeleendubbele
aandrijving,waardoormeneenlineaire zeefbewegingverkrijgt
i.p.v.eendraaiende.Tevenskanmenderichtingvandezebeweginginstellenevenalsdeuitwijking.Bijeengemiddelde maaswijdte isdewerphoek 45°.Bijfijneremaaswijdtewordt deze
hoekkleiner.Deamplitudo wordtaangepastaandegeaardheid
vanhetmateriaal.
Warmtewisselaars.
Opvallendwarenwarmtewisselaarsmetlamelleninplaatsvan
buizen.Dewarmte-afgevende oppervlakteperdoorstroomoppervlakteisdaarbij4 - 5 maal zogroot.Delamellenkunnenalspakkettenuitgenomenwordenvoorreiniging.Behalvehetgrotereoppervlakheeftmenhetvoordeel,datdemediainzeerdunnelagen
stromen,zodatdetemperatuurverschillen kleinerzijn (Fritz
VoltzSohn,Frankfurt a.M.).
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Sennieuwigheid opditgebiedvormdendezgn."Wellbandenrippenröhre",waarbijdenormaaltoegepaste ribbenvervangenzijn
doorgerimpeldemetaalstroken,dieomdebuizenzijngelegd.
Hetwarmteoverdragende oppervlak isdaardoorgroter(Gutehoffnungshüte,Sterkrade).
Transporteurs.
Delaatste jarenneemtdebelangstellingvoortrilgotene.d.
toe.Gaathetomzuiverpoedervormigematerialen,dankunnendeze
mettrilgotenalleenhorizontaalverplaatstworden.Stoffenmet
eenkorrelige structuurkunnenondereenhellingvervoerdworden.
Detrillingenkunnenzuivermechanischdanwellangselectromagnetische wegwordenopgewekt.Delaatstemethodeheefthet
grotevoordeelvandetrappenloze regelbaarheid vandeamplitudo
tijdenshetbedrijf.Defa.Jost,Munsterlevertdergelijke
transporteursvancapaciteitentot 200ton/hmeteenmaximale
lengtevan20m.
OokA.E.G.iszeeractief opditgebied.
DefirmaHartmann,Offenbachiseenoudebekende ophet
gebiedvanpneumatischtransport.Voordeindustriële doeleinden
wordtdoordezefirmagebruikgemaaktvanzgn.Drehkolbengebläse,
d.z. compressoren,dietweedraaiende,acht-vormige lichamenin
eenhuisbevatten.Dergelijkeluchtpompenleverenveelhogere
drukkendanventilatoren.Dezehoge drukkenzijnbijhetpneumatische transportvanbepaaldematerialenvereist.De schakeling
iszo,dathetmateriaalbuitendecompressorblijft.Hetzijn
danookalsregelzuigsystemenmet eencycloon (enzonodigeen
luchtfilter )vóórdecompressorgeschakeld.
Kleinepompenvoorsemi-technischonderzoek.
Eenkleineroestvrijstalenpompjevankleine capaciteit,
bruikbaarbijsemi-technisch onderzoek,wordtgefabriceerd door
ErnstHaage,
MüLheim-Ruhr.
Debiet inl/h
Opvoerhoogte inmwater
Insteekdiepte 240mm
"
650mm

1
1200
850

2
800
600

3
450
360

4
300
180

Deuitvoering isV4A-staal.
Dezelfdefirmalevertkleine doseerpompen,capaciteiten,
variërendmetdegrootte,vanaf15cc/hregelbaartot 2,5l/h.
Deuitvoeringisinroestvrijstaal,tombakofmessingdanwel
kunststof ofglas.
Zeerkleineelectromotoren.
Eenuitgebreide seriealleraardigste typenkleinemotoren
vertoonde defa.HansHeidolphOhg,SchwabachbeiNürnberg.
Dezefirmaleverttevenszeerkleine overbrengingen.Dergelijke
kleine eenhedenkunnenmetsucceswordentoegepastbijopstellingeninzake semi-technisch-enlaboratoriumonderzoek.
Vochtigheidsbepalingen inlucht.
Watditpuntbetreft,kanmeldingwordengemaaktvanhet
bestaanvaneenDauwpunt-hygrometervanGebr.Herrmann,Köln,
Ehrenfeld.

- 5Eentoestelvoorhet directaangevenvandevochtigheid
(systeemKobel)werd geëxposeerd doordefa.W.H.Joens&Go.,
Düsseldorf.
Hetberust ophetprincipe,datdewarmtegeleidingvanlucht
verandertmethetvochtgehalte.Deluchtwordteerstlangstwee
verhitteplatinadradengeleid.Dewarmte-afgiftevandezedraden
endaarmede detemperatuurisafhankelijkvanhetvochtgehalte
vandelucht.Vervolgenswordtdeluchtgedroogd doorsilica-gel
ennogmaalslangseenstelverhitte platinadradengeleid.De
vierverhitte dradenzijnalstakkenineenbrugvanwheatstone
geschakeld,welke dooreenconstante stroomwordtgevoed.De
diagonaalspanningwordt dooreengevoelig draaispoelinstrument
gemeten,dating^O/m^ geijktis.Het isgeeneenvoudigapparaat:hetgeheel inclusief deluchttoevoerleidingenbevindtzich
ineenvanbuitenafwatverwarmde ruimte,zodat condensatie
bijhogevochtigheidsgehaltenvoorkomenwordt.Menwijstspeciaal
ophetfeit,datluchtvanhoge (tot120°C)enlage temperatuur
metditinstrumentgemetenkanworden.
Snelvochtbepalingsapparaten.
Opditgebiedwasnietsnieuwstezien.Merkwaardig is,dat
hetprincipevandecarbid-methodevertegenwoordigd wasdooreen
nieuwapparaat,hetC-M-G-erätvanRiedel-deHaë'n.Hettoestel
isnietduur (compleet 120D.M.). Decarbidampullenzijnnogal
prijzigx).
Voorplantaardigematerialeniseendergelijk systeem(de
"Moisture Tester"-eenEngelsapparaat)nietsuccesvolgebleken.
Vooranorganischematerialen (zand,poeders etc.)zijnzewel
bruikbaar.
Luchtdichteverpakkingvanmaterialenmetinsluitingvaneen
droogmiddel.
DefirmaG-ebr.Herrmann,Köln-Ehrenfeld,fabrikantevan
silica-gelenapparatendiemetditdroogmiddelwerken,levert
pakketjesmetsilica-gel,voorzienvaneenindicator,welke
gebruiktkunnenwordenombijbepaaldematerialen,dieluchtdicht
verpaktworden,intesluiten.Zedienenervooromhetdoorde
verpakkingdoordringende vocht,danwelhetafgegevenvocht
afkomstigvanbijgevoegdematerialen (inbepaalde gevallen
papier,houtwole.d.)teabsorberen.
Hetlijkt interessant eendergelijkemethode teonderzoekentenaanzienvanbewaringvandure zaaizaden,waarbijeen
bewaringsduurvanmeerdaneenjaarwordtvereist.

No.S 2230
50ex.

x)Hierinzaldebelangstellingvangenoemdefirmawelvoornamelijkgelegenzijn.

