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InspectieverrichtdoorE.Eersten.
Rapportgoedgekeurd doorprof.irJ.J.I.Sprenger.

Korteinhoud.
Eencascade~graandroger,waarinmennatgedorstemaïsaanhet
drogenwas,werdgeïnspecteerd.
De capaciteitbleektebedragen1440kgdroogproductperuur,
tegenovernormaal5000kggraanperuur.
Gedroogdwerdvanongeveer38totaa.15 %vochtgehalte.
Dewaterverdampingwasgemiddeld548kg/h,tevergelijkenmet
250kg/hbijgraandrogen.
Debestewerkwijze is,doordekoelsectiewarmeluchtaante
zuigen,encontinudoortedrogentotevenbovenhetgewensteeindvochtpercentage-.Daarnawordtdekoelerinwerkinggesteldenkan
wordenafgezakt.
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Eigenaar;Coó'p.ZeeuwseAan-enVerkoopvereniging G.A.teWemeldinge»
Dedrogeriseencascadedroger,geleverd doordeMachinefabriek"Brabant"teZevenbergen,
Dedroogluchtwordtverwarmddoorstoomradiatoren.Destoom
van0,5kg/cm2overdrukwordtgeproduceerd ineenbuizenketel;als
brandstofdientcokes.Tweeventilatoren,elkmeteigenaanzuiging
enuitlaat,zuigendedroogluchtlangsdeverwarmingsradiatorenen
doorhetomlaagbewegendegraan.
Gedroogdwordtmaïs;ditheeftdoordeveleregeninSeptembere'en'hoogvochtgehalte (+40 %), Dezemaïswerddoorarbeiders
derD.U.W.geoogst;opdeze"~manierwerdmeteenploegvan15tot
20mangeplukt.Degepluktekolvenwerden'methetschutbladerom
opvrachtwagensnaardedrogerijgebracht.Bultendedrogerijwordendekolvenineengraandorsmachine gedorst.Dedoorlaatis
nauwgesteld,waardoorallekorrelsuitdekolvenwordenverwijderd
enweinigkorrelsgebrokenworden.Dedoordedorsmachinegeschoondemaïswordtineenhoppergestort,welkeopenigemetersafstand
vandemachineisaangebracht;dezehopperstaatmeteenbuisdoor
debuitenmuurinverbindingmetdekaarvaneentransporteur.Deze
transporteurvoerthetgraannaardeautomatische bascule,waarhet
wordt'gewogen.Eentweedetransporteurvoerthetnaardekaarvande
droger.Dedrogerheeftnormaaleencapaciteitvan5ton/hbijeen
verdampingvan5 %vocht.Wegenshethogevochtgehaltedermaïsis
deschommelschuifzodaniggesteld,datslechts3tonperuurwordt
verwerkt.Bijminderverwerkendan3ton/hblekenerbarsteninde
korrelsoptetreden,demaïswerdtesnelgedroogd.Aangeziencontinugedorstwerd,kondemaïsslechtséénmaaldoordedrogerwordengevoerd,omvervolgenste'wordenopgeslageninéénderplaatijzerenbunkersvandedroger.Dezebunkerskunnenelk25tonbevatten;nahetstoppenvanhetdorsenmoetdezemaïsdanverderworden
gedroogd.Omdezeredenwasookdekoelerinbedrijf.Dekoelerventilatorheeftdezelfde capaciteitalselkderventilatoren,die
dedroogluchtdoordedrogerzuigen;tevensishetmogelijk ommet
dezeventilatorookdroogluchtdoorhetgraantezuigen.Hetaanzuigenderdroogluchtismogelijkgemaakt,doordateenextrazuigleiding is-aangebrachtvanderadiatorennaardeinlaatvandeze
ventilator.Doorafsluitenderinlaatenopenenvandeleiding
werktdezeventilatordanalsdroger.
Gedroogdwerdmetdevolgendetemperaturen (gecontroleerddoor
eigenthermometers):
Temperatuurinlaatdrooglucht (buitenlucht)
11°C
"
droogluchtnaradiatoren
90°C
"
droogluchtnadroger
28-30°C
"
inpakhuis
•14°0
"
maïsvoorkoeler
45~47°0
"
maïsnakoeler
12°0
Cokesverbruik50kg/uur (bijgraandrogen).
Bijdeuitlaatderverschillendeventilatorenwerdenluchtsnelheden
gemeten.Dezeuitlatenmondenallebovenelkaaruitinbuitenlucht.
Dedrogerstaatvoldoendevervande bebouwdekom,zodateenstof-

-3cycloonnietaanwezigis.
Debeideventilatorenvoordedroogluchtleverdenelkeengemiddelde snelheid van15m/sec;doorsnede deruitlaatopening
0,35 m,x0,45 m? temperatuur 28 C.Luchtverplaatsing elk=
8500nr/h.Deluchtsnelheid derkoellucht is14,9m/sec.jtemperatuurlfrC.Diametervandeuitlaatzelfde alsboven.
Het drogenvanmaismetdezedrogerleverdeindeafgelopen
weekhetvolgenderesultaatop:ingevoerd 3ton/h;verdampt83/2 <f0
vocht.
Hetonderstaandewerd voorgesteld:
Demaïstweemaaldoordedroger tevoeren,waarbijdekoelventilatormetwarmeluchtwerkt5dezelfdehoeveelheid peruurvan3ton
aanhouden.
Bijhetdoorvoerenvoordederdemaaldekoeler inbedrijfstellen,
hetprocesinééndagafwerkeneningeengevalwarmemalsinde
bunkerlatenstaan.
Nahet doorvoerenvoordederdemaaldema'iswegen.
Uithetverschilder ongedroogde-engedroogdemaisishet•
vochtpercentage,datverdamptis,gemakkelijk teberekenen.
Sew,ongedr,mais-gew.gedr.maisx 1 0 0 = ^vocht.
gew.ongedr.mais
Bijhetdoorvoerenmetdekoeleralsdrogerwerkende,zalna
tweemaalongeveer18-19$vocht zijnverdampt°, metdekoelerin
werking ende uerdemaaldoorvoeren,zalhet juistevochtgehalte
van12-13$wordenbereikt.Het drogenopdezemanierduurt
lang,dochvanwegehethoge vochtgehalte derma'isisditdeenige
manier,omzevoldoendedroog tekrijgen.
Gevraagdwerdhoezaaigraankanwordengedroogd bijeenmax.
temperatuurvan4_5°C
Als enigveiligemethodewerd geadviseerd,valseluchtachter
deverwarmingsradiatorentoetelaten,totdatdedroogluchteen
temperatuurheeftvan55-60C.Wordtdetemperatuurgeregeld
doortoelatenvanminderstoom,danvormthetonregelmatigebrandenvanhetvuureengevaarvoortehoge temperaturen.
Volgensnaderemededeling vandedrogerijverliepdezedroging,gecontroleerd door eenautomatischeweeginrichting,als
volgt:
I s e droging uitdedorsmachine indedroger
25084kg
uitdedrogerindebunker
20032"
gewichtsverlies
5052kg
H
rekenmetexhaust-luchtverloren+2$
102
waterverdamping
4950kg
Demaiswasgekoeld,en een nachtindebunkerbewaard.
de
2 droging uitdebunkerindedroger
20032kg
uitdedrogerindebunker
19497"
waterverdamping
535kg
Bijdezedrogingwerd demalsnietgekoeld.
de
3 droging uitdebunker indedroger
19497kg
uitdedroger (gekoeld)
18103"
waterverdamping
1394kg

~4Eerstedroging3800kg/h,dusdroogtijd:
25084+20032.3 8 0 0 =
2

5 j 9 4 h

.

Tweededroging6100kg/h,dusdroogtijd:
20032-f19497 .6 1 0 0 s
2

3>24 h

Derdedroging5600kg/h,dusdroogtijd:
19497+18103 s5 6 0 0 =
2

3}36 h

Totaal

12,54h

Schattenwijhetaanvangsvochtgehalteop38 %><ianw a s aanwezig
aandrogestof0,62x25084=15552kg.
Hiervan,gaat102kgverloren;rest15450kg.
Haeerste,
Batweede
droging
droging
na-t • 20032kg
19497kg
dr.st, 15450"
15450"
water
4582kg
4047kg
d.i.
22,9 %
20,8 %

Iaderde
droging
18103kg
1545Q"
2653kg
14,7%

Deeerstedrogingverliepdus38 -22,9 %;waterverd.833kg/h
Detweede
*
"
" 22,9~20,8 %;
"
165 ;'
Dederde
"
"
" 20,8-14,7 %-,
"
415 "
!?
Detotale
"
» 38 -14,7 %;^m. "
548 !'
Dedrogerheefteennormale capaciteitvan5t/h"bij5 %waterverdamping,of250kg/h.
De capaciteithijhetdrogenvannattemai's,uitgedrukt;inwaterverdamp
ing,peruur,'isdus2,2 x denormale.
Uitgedruktindroogproductperuur,wordtdecapaciteit"bij
maïsdrogen:
-••••• •<=1440kg/htegenover5000kg/hvoortarwe,
. .12,54
d.i.eenverhoudingvan0,288of1 :3,48
Opvallendishetgroteverschilinwaterverdampingbijde
tweededroging (165kg/h)enbijdederde (415kg/h).Hiervoor
zijntweeoorzakenaantewijzen:
1',hijdetweededrogingmoestdepartijwordenopgewarmd;
2.bijdederdedrogingoefende-dekoelernogeendrogendeffect
uit (teschattenop2-1 %)•
Uitdebovenstaandecijfersconcluderenwij,datvoornatte
marscontinudoordrogen,metdekoelersectiealsdrogeraangesloter
desnelsteenbestedroogmethode is.Zodrademaïsvoldo'endeisin*
gedroogdjWrdtdandekoelerinwerkinggesteldenafgezakt.Gerekend
moetworden,dattijdenshetkoelennog-§•-1 %vochtverdampt.
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