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Korte inhoud
Erwordteenbeschouwinggewijd aandebeantwoordingvande
vraag,hoehetdrogenenhetopslaanvangraanopeenlandbouwbedrijf inprincipehetbestkunnenwordeningerichtengedimensioneerd.De constructieveuitvoering isindezepublicatie
buitenbeschouwinggelaten.
Geconcludeerd is,datmenvoor80$vandeopslagsiloruimte
zonderventilatiemogelijkheid envoor20 fosiloruimtemetventilatiemogelijkheid nodigheeft.Indezelaatste ruimte'dientlangzaamtekunnenwordengedroogd;dezeruimtefungeertalsopvangenbufferruimte.
Deeigenlijke drogingdientplaatstevindenineenspeciale
droger.
Principes endimensioneringvandrogerengeventileerde
opvang-droogsilo wordengegeven.
Voordegeventileerde opvangsilo endedrogeriseenmogelijkheid totmechanischvullenenledigengewenst.
Voordeongeventileerde silo'sisalleenmechanischvullen
noodzakelijk.

- 2Inleiding
InPublicatieno.51vanhetDroogtechnischLaboratorium
wordenpraktische richtlijnengegevenvoorhetdrogenvangranen
inde schuur.Dezerichtlijnenzijngebaseerd opderesultaten,
verkregenhijeigensemi-technischonderzoek.Geblekenis,dat
hetdrogen,onderinachtnemingvandezerichtlijnen,goedkan
verlopen.Devolgende combinatiesvanlaagdikte,luchthoeveelheid
enluchttemperatuurkunnen,wilmenverzekerd zijnvaneenredelijke gelijkmatigheid inhetdroogresultaat,wordenaanbevolen:
Tabel1.Praktische combinatiesvanlaagdikte,luchthoeveelheid
enluchttemperatuur.
Combinatie
Laagdikte
(m)
Luchthoeveelheid (m/mh)
Temp.drooglucht (C)
Droogduurbijgraan
van22$vocht
(uren)
Capaciteit
?
gedroogd graan (kg/mh)

A

B

C

0,80

0,60

0,40

250
23

300
26

350
30

+114

+57

+26

15

+9

+12

Menziet,datbijcombinatieC,waarbijdelaagdedunste
isenwaarbijdeluchthoeveelheid degrootste'endetemperatuur
vandeluchtdehoogste is,degrootste capaciteitwordtverkregenbijeenkorte droogduur.Bijdie omstandighedenmoeteen
droogvloerkortnaelkaarbeladenengeledigdworden.Ditnu
levertindepraktijkmoeilijkhedenopinverbandmeteentekort
aanarbeidskrachten.
Eenanderprobleembestaathierin,datmen,blijkens stemmen
uitdepraktijk,hetgedroogde graaninvelegevallenophetbedrijf zelfwenstopteslaan.
Dehierbovengeschetstebezwarenzijnonsgeblekenuit
gesprekkenmetdeHeerC.Zijdewind,HoofdassistentbijdeLandbouwvoorlichtingsdienst teSchagenendeHeerA.Huiberts,
fabrikantteBreezand (N.H.).
Omdegesignaleerde problemenoptelossen,kanmenin
principe optweemanierentewerkgaan.
a.Menkaneenlangzame drogingindeopslagruimtebewerkstelligen.Hetgraankomtdanindehiervoorspeciaalingerichte
silo's,wordtdaarinlangzaamgedroogd enblijftdaarin.
Vullenenledigen (enomzetten)dienenmechanischtekunnen
geschieden.
b.Menkanproberenhetbeladenenledigenvandedroogvloerte
mechaniseren.Omdezemechanisatie tebereiken,kanmende
eestdroging inprincipehandhaven,dochdeuitvoeringsvorm
wijzigen,d.w.z.aanpassenaandebeoogdemechanisatie.Indit
gevalishetvanbelangdedroogcapaciteit zohoogmogelijkte
houden,althansvoorzovermethetbehoudvandekwaliteit
vanhetproduct enmetdeeconomievandedrogingverenigbaar
is.
Voordeopslagvanhetgedroogde graanzijnsilo'szonder
ventilatienodigmetmogelijkheid totmechanischvullen.

- 3Inhethiernavolgende zaleenvoorlopigebeschouwingaan
"beideprincipeswordengewijd.Daarbijzalalleenopdeprincipiële opzetendedimensioneringvandeinstallatiesworden
ingegaanennietopdeconstructieveuitvoering.Eendergelijke
heschouwinglijkt onsgewenst alsuitgangspunt enalsleiddraad
voorhetverdere onderzoek.
I.HETLANGZAAMDROGENVANGRAANINZGN.DROOGSILQ'S
Principe
Inzijneenvoudigstevormisdezenethodeverwezenlijkt in
dezgn.bin-ventilation-ofbin-drying-werkwijze,dieinAmerika
enEngelandwordttoegepast.InDuitslandkentmendezewerkwijze eveneens (Tacco).
Ookinonslandtenslotte zijnerbedrijven,diede
methodetoepassen.Bijdezewerkwijzewordthetgraanlangzaam
gedroogd ineendikkelaag.Volgensdeonderzoekingen,verricht
ophetDroogtechnischLaboratorium,levertditevenwelbezwaren
op,vooralalshetgraannogalvochtigis,b.v. eenvochtgehalte
heeftvan22$ofhoger.Dedroogdurenwordenlang,tenzijmen
zeergroteluchthoeveelhedenperm^vloeroppervlakperuurzou
toepassen;ditevenwelzoueenonevenredighoogkrachtverbruik
vergen.
Hoe deoplossingvanhetprobleem zijnmoge;o.i.dientaan
derichtlijnen:niettedikkelagen,nietteweinigluchten
matige temperatuurvastgehoudenteworden.
Eenpraktische oplossingiso.i.inprincipemogelijkdoor:
a.Delagenopelkaartestapelen,waarbijeenbovenliggende
laagpasopgebracht engedroogdwordtalsdeonderstedroog
is.
Eendergelijkemethode isbestudeerd.Erzijnevenwelnogal
watbezwarenoptesommen.Wegaanopdezevariantniet
verderin.
b.Delagenvertikaalteplaatsenennahetdrogenintactte
laten.
Opditprincipe zijndeGraepelsilo'sendeinEngeland en
Frankrijkingebruikzijnde cylindrische silo'smet centrale
luchtaanvoerpijpgebaseerd.Naaronzemeningzijndetoegepastelaagdiktennietinovereenstemmingmetdeafmetingen
vandezeaanvoerbuis,althansnietalsergedroogdmoetworden.
Infig.1ishetprincipevaneendergelijke drogerweergegeven,
waarbijdebinnenhuiswijderisgetekend dangebruikelijkis.
Defiguurspreektvoorzichzelf.
Totaalbenodigdehoeveelheid lucht
Wenemenvoordenavolgendebeschouwing aan,dathetgemiddeldebeginvochtgehalte 22 foisendatervoorhetverdampenvan
1kgwater 500m3luchtnodigis.Een^becijferingleert,datvoor
hetdrogenvan1mvgraandan32000 m->luchtnodigis.
Luchthoeveelheid peruur
Deluchtsnelheidbijintredevandeluchtinhetgraankan
afhankelijk gesteldwordenvandelaagdikte 1envanpraktische
overwegingen,samenhangendmethetkrachtverbruik,hetluchtdicht
zijnvandeluchtaanvoerleidingen etc.Deweerstandmoetniette
groot zijn,d.w.z.totaalinclusief dievandeverhitter,deleidingen,degeperforeerdeplatenenhetgraanmaximaal 35mmW.K.
Dezewaarde ismetaxiaalventilatorenbijvoldoende toerental
gemakkelijktebereiken.Ditisvanbelangmethetoogopde
groottevandeinvestering.
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graankanwordenomgezet,kanmenookdikkerelageninbeschouwing
nemen,dandie,welke intabel1zijngenoemd.
Wekunneninditverband dewaardenvolgenstabel2aannemen.
Tabel2,Luchtsnelheid bijintrede inlagenvanverschillende
dikte.
Laagdikte
m
Luchtsnelheid m/uur
bijintrede

0,50 -0,60-0,70 -0,80-0,90 -1,00
325- 300- 280- 270- 260- 250

Verhoudingen.vandedimensies (ziefig.l)
Bijdegekromdelagenisdeluchtsnelheid doordelaagbij
deintredehethoogst,zeneemtafnaarmate deluchtdebuitenste
cylinderwand nadert.Deluchtsnelheid isomgekeerd evenredigmet
hetdoorstroomde oppervlak.Isdeluchtsnelheid bijintredev,
danisdezebijhetuittreden%;r-,v.
Hetli^ktgewenst omeenminimalegrenstestellenaandeuittredesnelheid*Degroottevandeminimaleuittredesnelheid zalzódienen
tezijn,dathetgraanaandezebuitenzijde doorvoldoendeventilatiegoedblijft.Eensnelheidvan100m/uuralsminimum lijkt
gewenst.
Bijeenlaagdiktevan0,50mbehoortvolgens deaannamevan
tabel2eenintredesnelheidvandeluchtvan325m/uur.Deuittredesnelheidwordtgesteld op100m/uur.
Menkrijgtd +| -^ ^ 325=100
waaruitvolgtd=0,45m.
Pastmendeberekening ookopdeanderelaagdiktentoe,dan
krijgtmendewaardenvantabel3.
Tabel3.Verhoudingvandevoornaamstematenvandroogsilo's
voorgraan.
d (m)
1 (m)
D (m)

0,45 - 0,60 - - 0,80 0,50 - 0,60 - - 0 , 7 0 1,45 - 1,80 - - 2,20 -

0,95 - 1,10 - 1,30
0 , 8 0 - 0,90 - 1,00
2 , 5 5 - 2,90 - 3,30

Inhoud endroogduurbijverschillendepraktischeafmetingenvan
dedroogsilo's
Steldebrutohoogte op4,5m,denettowerkhoogteHop4m.
Latenwedelaagdikte1=0,50bijdeze droogsilo'sverderbuiten
beschouwing,dankunnenwedewaardenvantabel4berekenen.

- 5Tabel4.Maten,capaciteitenendroogdurenvandroogsilo'svan
verschillende afmetingen.
No.
D (m)

ton

1
1,80
4,0
0,60
0,60
3,40
9
7

m2

6,3 - 9,0 - 10,7 - 12,0- 13,8

H x)„

d "
1 "
h "
graaninhoud
idem
oppervlak
intrede lucht
luchthoeveelheid
per uur

m

m~

luchthoeveelheid
ur
perm3 graan
per uur
xx)
droogduur
uur

-

2
2,20
4,0
0,80
0,70
3,30
14
11

-

3
2,55
4,0
0,95
0,80
3,20
18
14

-

4
2,90
4,0
1,10
0,90
3,10
24
19

-

5
3,30
4,0
1,30
1,00
3,00
30
24

1900- 2500- 2900- 3100- 3400
210- 178- 161- 129 - 113
150- 180- 200- 250- 280

x)Deze hoogte moet tijdens de droging door"bijvullengehand.haafd worden.
xx)Bijverwarmingvan de drooglucht tot 25°C.
II, HETDROGEN VAN GRAAN OPHET BEDBIJ? METEEN SPECIALE DROGER
Aangezien het hier gaat omhet drogen op een"bedrijf,dus
omhet drogenvan"betrekkelijk kleine hoeveelheden,wordt het
drogen in continuwerkende cascade-,toren-,trommeldrogers etc.
buitenbeschouwing gelaten.Deze komen alleen in aanmerking
voor drogerijen. We baseren ons op de discontinue eestdroging,
zoals deze blijkt tekunnenverlopenvolgens de in de inleiding
genoemde richtlijnen, dusbij dewaardenvan tabel 1. Het gaat
daarbij om zgn. "batch"-droging, d.w.z. de drogerwordt gevuld,
werkt de lading af,wordt geledigd etc.
Omhet beoogde doel,het mechanischvullen enledigen,te
bereiken,kan, evenalsbij de droogsilo's,gebruikworden gemaakt
van de zwaartekracht. Dit betekent, dat de eestvloer vertikaal
of in elk geval voldoende hellend geplaatst moet worden en dat
ervoorzieningen moeten zijn om debeoogde laagdikte in stand
tehouden. Dit principe is op de twee volgende manieren teverwezenlijken:
A. Drogermet vertikale cvlindrische graanlaag
Menkan de droger inprincipe uitvoeren als degeventileerde droog-silo,beschreven inhoofdstuk I.Men dient de
dimensies evenwel aan tepassen aan debeoogde korte droogduur enaan demate waarinhet te drogen graanbinnenkomt.
Baseren we ons op de combinatie Cvolgens tabel 1, dan
mogen we een droogduur verwachtenvan + 26uur. Hebbenwe te
makenmet eenbedrijf, waarbij b.v. 80ton graan in twee
wekenbinnenkomt, danmoet de inhoud van de droger ongeveer
8 tonzijn.

- 6Bijeenvlakkevloerzou8ton"bijeenlaagdiktevan
0,4meenoppervlaktevan+26m vergen.Nemenweditoppervlakaanalshetgemiddeldevanhetcylindrische"binnen-en
"buitenoppervlakvandevertikale graanlaagennemenwede
hoogtevandegraanlaagaanop4m,danwordtdediameter
r\Ç_

vande"binnenhuisd=

-0,4 =1»7m.
4%

Infig.2isdedrogerinprincipe geschetst.Bijdeze
drogerheeftmen,zoalshijallediscontinuwerkendedrogers,
waarbijdegraanlaagvertikaal staat,het"bezwaar,datde
graanhoogte daaltdoorhetkrimpen,hetwelktijdensdedrogingplaatsvindt.Daaromzalereenzekere "overmaat"
moetenwordentoegediend enzaldedrogertijdensdedroging
afentoemoetenworden"bijgevuld.
B.Drogenmethellende graanlaag
Menkandedroogvloerhandhaven,docheenzodanige
hellinggeven,datdezegroterisdanhetnatuurlijke talud
vanhetgraan.Hetprincipe isgeschetstinfig.3.
Tertoelichtinghetvolgendes
Opdehellende geperforeerdedroogvloer1wordtgraangestorthij 2. Deschotjes3_zorgenervoor,datdegraanlaag4
zichongeveeraanpastaandehellingvandedroogvloer.De
schotjes3zij n ie"tsopenneerteverstellen,de standis
aantepassenaandegeaardheidvanhetgraan.Doorde
schuiven5,watoptetrekken,kanhetgraanindeschroefgoot6_stromenenwordenafgevoerdnaardeopslagruimte.
Doorventilator7wordtverwarmdeluchtindegesloten
ruimte 8geperst,welkeluchtalleendwarsdoordegraanlaag
kanontsnappen.
Inplaatsvanverwarmde luchtinderuimte 8te"blazen,
kanmenookeenverwarming (h.v.warmwater ribbenbuizen)
inderuimte8aanbrengen.
Overeenkomstighet inIIBgenoemdevoorbeeld,kanmen
eenoppervlakvan26m 2nemenhijeenlaagdiktevan0,4m.
Dehalvevloerisdan13m 2 groot,b.v. 3mbreed (langsde
helling)enruim4mlang.Ookdeze drogerzaltijdensde
drogingmoetenwordenbijgevuld.
Menkani.p.v.eenvloermettweehellendehelften
ookeenvloermetéénhellingtoepassen.
III.KEUZEVANHETSYSTEEM
Menkanzichafvragen,hoemenhet:drogenenopslaanvan
hetgraanopeenbedrijfhetbestekaninrichten.Menheeft
dekeuzeuitverschillendemogelijkheden,b.v.
a.Menkanalhetgraanopbergeninzgn.droogsilo's,beschreveninhoofdstukI.Menkandaarbijenkele grotere enenkele
kleinere eenhedenkiezen.Dekleinerehebbenkorteredroogdurenenwerkenmetdunnerelagen (neigeninhunwerking
meernaarde"drogerkant").
Deze oplossingheeftenkelenadelen.Indeeerste
plaatsvertonenallesilo'seenenigszins gecompliceerd
type.Zezijn,vooraldegrotere typen,nietgoedgeëigend
voorhetdrogenvanzeernatgraan (25 f°vochtenhoger).
Tijdensdeopslagtenslottekanerviadeluchtdoorlatendewandencontactoptredentussenbuitenlucht engraan
(kansopvochtindringing).

-7"b.1.Menkaneenaantalkleinere,dussnellerdrogendedroogsilo'svolgenshoofdstuk Icombinerenmeteenaantal
dichte silo'szonderventilatiemogelijkheid.
Dekleinstetypendrogen7tonin150uur (hij25C).
Bijeenietshogeretemperatuurkanmenrekenenop7ton
in4dagen.
Heeftmenertwee,dandroogtmen3,5 tonperdag.Voor
eenbedrijf,dath.v. 100tongraanmoetopslaan,isdeze
capaciteitteklein.Bovendienisdehuffercapaciteitte
klein.
2.Menkaneroverdenkenomde2droogsilo'seentussenvorm
tegeventussendedroogsilo'svanhoofdstuk Iende
vertikale cylindrische drogervanhoofdstuk II,waarmede
eendroogduurvanh.v. +100uurmogelijk zouzijn.Om
toteenvoldoende droogcapaciteit tekomen,zoudeinhoud
vandezeheidedroogsilo'sperstuk+15tondienente
zijn.Naastdezeheidesilo'szoudendannog3dichte
silo'svan+24tonelknodigzijn.
c.Menkaneendrogerinstalleren (wijlatennuinhetmidden
welkevandeheide typen,beschreveninhoofdstuk II,men
kiest)metdaarnaast eendroogsilo alsopvangmogelijkheid
enhufferruimtevoorongedroogd graan.Inhetlaatstegeval
dientdezedroogsilo eenmogelijkheid tehebbenomdebinnenhuisopeenwillekeurigehoogte aftesluiten.
Heeftmenh.v. 100tongraantedrogenenopteslaan,dan
steltmen4dichte silo'sopvan20ton,1droogsilovan
20toneneendroger (inhoud 8ton).De droogcapaciteit
wordtdan9 - 1 0 tonperdagvoordrogerendroogsilo
tezamen.Ditisvoldoende,terwijlmen28tonineerste
aanlegkanbergen.
Dedrogerendedroogsilomoetenmechanischgevuld engeledigdkunnenworden,de4droogsilo'smoetenalleenmechanisch
gevuldkunnenworden.Demogelijkheid totmechanischledigen
vandeze 4dichte silo'sisstriktgenomennietnodig.Het
graankanmetdeinditvoorbeeldbeschrevendrooginstallatievoldoende enredelijk gelijkmatigwordeningedroogd.
IV.CONCLUSIE
Opgrondvandegegevenbeschouwingenlijkteenoplossing
alsbeschrevensubIIIcvoorlopigdebeste.Mogelijk zouook
IIIb2inaanmerkingkomen,alhoewel o.i.hettoepassenvan
een"droger"metlaagdiktevan0,4mdevoorkeurverdientmet
het oogopdemogelijkheid,datzeernatgraanmoetworden
gedroogd.
Eennadere conclusie ispasmogelijkalsdekostprijzen
vandeverschillendebeschreveneenhedenendievandebijbehorende apparatuurbekendzijn.
Uiteindelijk zalnaderonderzoekmetverschillende eenheden
indepraktijkdefinitiefuitsluitselkunnengeven.
Wageningen,januari1956.
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