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DereiswerdondernomenmethetdoeleengroteTemplewooddrogerMark IIItebeproeven,welkapparaatvoorNederlandbestemdwas.DereiswerdgemaaktingezelschapvanIrG-.J.A.
Nieveen,directeurderMachinefabriek W.Hubert&Co.teSneek,
welkefabriek devertegenwoordiging derTemplewood-drogersvoor
Nederlandverkregenheeft,alsmedevandeheer0.Wassenaar,technischambtenaarvandeV.C.G.teLeeuwarden.
BijaankomstinEngelandbleek debedoelde drogernogniet
gereedtezijn,zodat debeproevingaandebeidereisgenoten,
dielangerinEngelandbleven,moestwordenovergelaten.Blijkens
hetverslagvandeheerWassenaarwerdalsgemiddeldeuitkomsten
vanverschillendewaarnemingenhetvolgenderesultaatbereikt;
Bijbeproeving jBehoort tezijnvolgens
opgavefabriek
Natproduct/h
Droogproduct/h
Waterverdamping/h

1840 kg
610 kg
1230 kg

2360 kg
760 kg
1600 kg

zodat ongeveer80 fivandegegarandeerde capaciteitgehaaldwerd,
hetgeenvooreenbedrijfsproef,waarvoorbuitenlanders overkomen,
weLate-eenlteLeurstellendresultaatmoetwordenbeschouwd.
Weldeedzichdegelegenheidvoor,eendergelijkegrote
TemplewoodinbedrijftezienophetvliegveldBitterswellinde
buurtvanNottingham (TheBitterswellG-rassDryingCo.Ltd.).
Echterwerktedezedrogerzeeronregelmatigwegensgebrekkige
grastoevoer,enwashetverwerktegrasvanslechtekwaliteit.
Debedoelde drogerwasondergebrachtineenhalfcylindervormige
zgn. "Nissen"-hut,uit overtollige oorlogsvoorraadafkomstig,
zodat dekostenvanhetgebouwminimaalwaren.Naast deTemple-•
wood-droger stondeenRansome-banddroger,welkebuitenbedrijf
wasgesteldwegensdeermedebereikte slechteresultaten enzal
wordengesloopt.
Stellerdezesmeent,dat defoutvandeTemplewood IIIis,
datmendezedrogergeconstrueerdheeft,doordebandvande
Templewood IImet100$teverlengen.Hiermede zijnechterde
aerodynamischeproblemenderluchtverdelingnognietopgelost.
Vermoedelijk zoueenbeterresultaatbereikt zijn,wanneertwee
bandenvandeTemplewood IIinéénkastnaast elkaarwarengeplaatst.
Vanhetverblijf inEngelandwerdverdergeprofiteerd,door
eenaantalgegevensvandeTemplewood-drogers teverzamelen,
welke ineenafzonderlijk rapportaanditreisverslag zijntoegevoegd.
Dankzijdewelwillendheid derDirectievandeTemplewoodfabriekenkondeRoyalShowteOxfordwordenbezichtigd,hetgeen
eententoonstellingbleektezijnvaneenzodanigbelang,dat
ditbezoek opzichzelfo.i.reedsruimschoots eenreisnaarEngelandzoumotiveren.Vanenkelebezichtigde objectenwordthierondereenkortebeschrijvinggegeven.
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DE "ROYALSHOW"
De "RoyalShow"teOxford,georganiseerd doorde"Royal
Agricultural Society ofEngland"engehouden4 - 7 Juli1950,
waseenzeergrotelandbouwtentoonstelling,opeenvliegveld
ondergebracht.Hiervoorwerd eenterreinbeschikbaargesteld,
grootI50acres (60ha).Decatalogusvermeldde,buitenpluimvee,
meer dan4000dieren,welkeingrotetentenwarengestald.Een
der5aanwezigeparkeerterreinenboodplaatsvoor5000auto's;
hetdagelijksbezoekwerdop50000personengeschat.Deverschillende standswarenaesthetischzeerverzorgd,enmetfraaie
bloemperkenversierd.Wijhadden slechts enkeleurenbeschikbaar
voordebezichtiging,waardoornietmeerkonwordengedaandan
enkele "momentopnamen"tenemen.
Indeeersteplaatswerdbezichtigd destandvandeTemplewoodEngineeringCo.,waareendroger,systeemTemplewoodI.
aanhetwerkwastezienmet "provenderpress" (blokjespers)•
Doorruitjeskonmenopbepaaldeplaatsendegraslaagbezichtigen.Dezekleine drogermaakteeendegelijke indruk.Doorhet
bestuurwerd destandmet dezilverenmedaillebekroond.Ons
vielop,dathetvochtgehaltevanhetnattegrasbepaaldwerd
metbehulpvaneen"SpeedyMoistureTester";wijzullenindeze
richting eveneensproevennemen.
Opdetentoonstellingwerd ontmoetdeheerCharlesG-oodall,
Silverhill,Barton-under-Needwood (Barton-on-Trent),England,
dieeensysteemhaduitgewerktvoorhetpersenvangrasenandere
gewassen.Deplantenwordeneerstgecentrifugeerd endaarnageperst;hetgepersteproductkomtnadrogenindevormvankoeken
beschikbaar,terwijldepersvloeistof doorcentrifugerenvan
grovevaste stoffenwordt ontdaanendaarnatottoevoegingaan
hetveevoederisbestemd.
Hetprocédéisnog slechtsineenbeginstadium.Eentweevoudigebedoeling zithierbijvoor;n.1.winningvangeconserveerdveevoeder (deperskoeken),zowelalavanaetherischeoliën
(b.v.uit "mint").
Dezezelfdeuitvinderheeftreedseerdereengraandroger
ontworpen,welke,dooreenpatentbeschermd,indehandelwordt
gebrachtals "TheButterley-G-oodallDryer" (fabr.TheButter
ley
Co.Ltd.,2Cax"';onStreet,WestminsterSW1,London),Ookdeze
drogerwastentoongesteld.Dedrogerbestaatuit eensteleesten
achterelkaar,waarbijhetgraanindebakkendoorhorizontale
stotenperiodiekwordtvoortbewogen.Ookwordthettijdenshet
droogprocesdoorharkenenigemalenomgewerkt.Dedrogermaakte
eengoed-afgewerkte indruk,doch,aangeziendedroogluchtvoor
elkebak doortweeafzonderlijkeventilatorenwordtgeleverd,
zalhetapparaatkostbaarzijn.
Ophetgebiedvangraandrogenwerdverderbezichtigd een
installatievoorhet drogenopkleine schaalineengeventile

erde

- 3silo.Hierbijwerdtoegepast de"KingCyclonicPortablePneumaticGrainConveyor (GeoWKingLtd.,Hitchin& Stevenage,Herts,
England),aangedrevendooreen4hpelectromotor.De silobestaatuitnormalebouwblokkenvande "AnglianBuildingProducts
Ltd.,Lenwade,Norwich.
Ookwasaanwezig eengraandrooginrichting,waarbijzakken
graanoprechthoekigeopeningenvaneenstenenventilatiekanaal
wordengeplaatst.Deluchtwordtverhit dooreenklein"Ru-Way"
oliegestooktaggregaat.Eenenanderisuitvoerigbeschreven
inhetrapportvanhetNIAEdoorWoodfords&Williamson.
Alskleinegrasdrogerskondeninwerkingwordengeziende
bekende "OppermanMobileGrass-andGrainDryer"alsmedede
"IvoFarmCropDehydrator".Aangezienwijmenen,datdezekleine
drogersvoorNederlandnietdeminstekansoptoepassingsmogelijkhedenbieden,zalvaneenbeschrijvingwordenafgezien.
Eeninteressantnieuwlandbouwwerktuigisverderde"Goodall
Conserver",datachter denaaimachinewordtgekoppeld enhetgemaaidegrasophetveldbeukt,alvorenshetnaar dedrogergaat.
Aaneendraaiendetrommeliseenaantalloshangende stalenhamers("beaters")bevestigd,welke destelenendikkere delen
kneuzen;detrommelisinhoogterichtingverstelbaar.Hetwerktuigwordtvervaardigd doorTullosLimited,Aberdeen,Scotland.
Alsverbeteringvoorhetbindenvangr?sindebalenpers
zagenwijeeneenvoudigapparaat,het "A.R.M.StringBaling
System" (NewHarvest LimitedKidderminster).Hiermedeworden
gelijktijdigtweelangenaaldendoordegeperste graslaaggestoken;dezegrijpenhettouwaandeachterzijde,enwordendan
teruggetrokken.Opdezewijzekunnenzeersnelbindingenworden
gemaakt.
Tenslottewerd eenspecialelaboratorium-droogkastvoor84grasmonstersbezichtigd,de"UnithermLaboratoryDrier",met
thermostatische ventilatie (Birmingham&BlackburnConstruction
Co.Ltd.,BordesleyGreen,Birmingham). Indezekast drogende
monstersinongeveer6uurtot constantgewicht.Deprijsad.
£256.0,0isechtertamelijkhoog.

RAPPORTBETREFFENDEDEVOOR-ENNADELENVAN
DETEMPLEWOODGRASDROGER
Inleiding.
DeTemplewoodgrasdroger iseendubbelebanddroger,vervaardigdin3standaardtypen doordeTemplewoodEngineeringCo»Ltd.
teSloughinEngeland.Deze drogerwordtvoorNederlandinlicentiegebouwd doordemachinefabriekHubert& Co.teSneek.
Algemeenoverzicht.
DeTemplewoodEngineering Co„Ltd.omvat eenmiddelmatig grotemachine-enapparatenfabriekenconstructiewerkplaats,welke
uiteenlopendeproductenophetgebied dertechnologievervaardigt.Wijzagentextielmachines encycloneninaanbouw,terwijl
defabriek ooksmeltovensaanmaakt.Onder dewerkliedenheerst
eengoedegeest5 deinvloed der "tradeunions"gaatniet zover,
datbijv.eenmachine-bankwerker geenlaswerkzoumogenverrichten.Demachinefabriek isondergebracht in.eengroteruimtemet
sheddaken? erstaangrote draai-enfraisbanken,knipscharenetc.
opgesteld.Deafgewerkte onderdelenwordennaardeop i mijlafstandgelegenmontage-werkplaatsgetransporteerd,waarzijin
magazijnwordenopgeslagen,ennaargelangvanbehoeftenaarde
montage-halgaan.Tijdensonsbezoekzagenwijaldaar5stuks
drogersMark IIen2stuksdrogersMark IIIinaanbouw.Volgens
mededelingvandedirectiewerdenvoorhet droogseizoen-1950afgeleverd;
30stuksdrogersMark I+17stuksdrogersMarkII+15stuks
drogersMark III,hetgeenstellig eenrespectabelaantalis.
DeTemplewood~fabrieken(eenonderdeelvanhetVickersConcern)
claimen,indroogcapaciteit (nietingeld)degrootste droger
productievanEuropatebezitten,enditlijkt onsnietonaannemelijk.Eenaanzienlijke somisvoorresearchwerkuitgegeven.
Aanvankelijkmeende men,dat de"airborne-dryer"debesteoplossingzougeven,dochopgrondvanbeproevingsresultatenheeftmen
zichlateropbanddrogersgespecialiseerd.
DeinserievervaardigdeTemplewood-drogerswordenindrie
afmetingenuitgevoerd,waarvandevoornaamstegegevensalsvolgt
zijn;
Mark

I
Natgrasmet80$vocht
Natgrasmet70$vocht
Drooggrasmet 80 %vocht
Drooggrasmet70 $>vocht
Waterverdamping
Olieverbruik
Olieverbruik 1waterverdamping
Stroomverbruik (drogeralleen)

kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
h

507
590
107
190
400
41

M
kgAg 1:9•?
kwh

II

III

1015
1180

2030
2360

215
38O
800
79

430
760
1600

1:9,5

1:10

15

155
30

DedrogerMark IIwerdgrondiggecontroleerd doorhetNat,
Institute ofAgriculturalResearch,insamenwerkingmethet
ScottishMachineryTesting Station.BlijkensReportnr.RT
3/48054d.Nov.9""1I948bedroeg dewaterverdamping -welkepraktischnietbeinvloedwordtdoorhetaanvangsvochtgehalte-om-

- 2streets3000lbs/h=1350kg/hmetvoilerecirculatie,en2700
lbs/h=I25Okg/hmetweinigrecirculatie.Dehoeveelheidnat
grasvarieerdeinheteerstegevaltussen35en42cwt/h=17502100kg/h,endehoeveelheid drooggrastussen8,3en11,2cwt/h
= 415-560kg/h.Ditwaseenprototype droger,waarvandeafmetingentussenMarkIIenMarkIIIingelegenwaren? decijfers
vandetabelzijninverbandhiermedeaannemelijk.
Opvallendis,datbijdezeproefheteindvochtgehalte(dus
vanhetgedroogdegras)inderegelbenedende5 i°bleef,enin
enkelegevallenzelfsbenedende2 fo. Hetgraswordtdustever
ingedroogd,hetgeenvermoedelijk zijnoorzaakvindtindeomstandigheid,datbijverwerking doordeblokjespers("provender
press")5 i°waterwordttoegevoegd,terwijlmenheteindproduct
onderde12%vochtwensttehouden.
Constructievandedroger.
DetypenIIenIIIverschilleninhoofdzaakinbandlengten,
welkeresp. 24' (7730m)en48' (14,60m)bedragen.DebandlengtevanMarkIis12' (3,65ni);deze drogerwerkt echtermetéén
enkeleband.Napasserenvandebandwordthetgedeeltelijkgedroogdegrasdooruitstekendetandenonderlangsderetourband
teruggekrabd overeengeperforeerdeplaat,waardoordedroogluchtwordtaangevoerd.Doordeze constructieiseendubbel
droogeffectbereiktmetéénenkeleband.
Aangezienalleproductiecijfersvandedrietypenzichverhoudenals1 Î2:4,endebandbreedte steedsdezelfdeis(nl.
5'll2"),zaldehoogtedergemetselde luchttoevoerkokers onder
dedrogereveneensindezezelfdeverhoudingtoenemenbijvergelijkingvandetypenI,IIenIII.
Devoedinggeschieddeoorspronkelijk doorexcentrischaangedreventrekharken.Dezeinrichtingisthansvervangendooreen
vierbladigewoeler,elkbladvoorzienvan16stuksopspiraalverengeplaatstevorktanden.Dezewoelertrekthetgrasuiteen
stapelenverdeelthetgelijkmatig overdebovenhand,waardoor
dehandenarbeidvande"opgooier"minimaalisgeworden.Yfellicht
zalhetindetoekomstaanbevelingverdienen,achter dezewoaler
nogeen"afstrijklat" teplaatsen.
Debandwordtterweerszijdenaangedrevendooreengecalibreerde1,38""Ewart"ketting (vangesmeedgietijzer),welke
overeentandwielloopt.Op16"(40cm)afstandkomenstijve
dwarsverbindingenvoor,waartussenbandstukkenvan6"x16"bevestigd zijn;dezestukkenbestaanuit3/8"'linkwire".Verder
isdematrasomdenandereaandekettinschakelsbevestigd door
middelvanstalenplaatjes.Dezeinrichtingwaarborgt,datde
trekkracht,voordeaandrijvingbenodigd,niet opdebandzelf
wordtuitgeoefend,dochopdegeleidekettingen,terwijleenbeschadigdbandgedeeltegemakkelijkverwisseldkanworden,zonder
debandlostemaken.
Degrasmatwordtvandebovenhandopdeonderbandgebracht
doorlangzaamheenenweerbewegende gebogengeleide-ijzers.
Aanheteindevandeonderbandkomthetgedroogdegrasterecht
opeen2ftbrede dwarsgootmetdooreenkettingaangedreven
dwarsschrapersop33cmafstand.
Dezelaatsteconstructie iseenzwakpunt,omdatdaarbij
veelluchtmede ontsnapt.Indetoekomstzalmendegrasafvoer
regelendooreenschroefvijzel.
Hetgedroogdegraskomtterechtineen"prebreaker"fabri-

- 3kaatChristy&Norris,envervolgensineenhamermolen(fabr.
Briton).Hetkandannaareenafzakcycloonwordengetransporteerd,
danwelnaardeblokjespers.
BijdenieuwereTemplewood-drogershercirculeert deafgewerkteluchtvandetweedehelft derbovenhand,waarbijdezelucht
doordeovenfanwordtaangezogen.Deafscheidingvandecirculatielucht enschoorsteenluchtgeschiedt dooreenschot,datniet
totopdegrasmatreikt;dooreenenanderisdehoeveelheid
circulerende luchtnietgoedregelbaar.Dezehoeveelheid zalbijv.
vandeschoorsteentrek,dusvandewindkracht,afhankelijkzijn.
OpdeTemplewoodMark IIIheeftmennaast elkaar3schoorstenengeplaatst,waarvandeuitmondingvolgenseendooronsgemaakte schetsisuitgevoerd.Wijbetwijfelen,ofhungezamenlijke
doorsnedewelde juisteafmetingheeftverkregeninverbandmet
eengoedetrek.
TegenwoordigwordenalleTemplewood-drogersnormaaluitgevoegdmet eenoliegestookte ovenalswarmtebron.Devraagrijst,
ofhetvoordetoekomstgeenaanbevelingverdient,eendergelijke
ovenzodanigtedimensioneren,datvoornoodgeval deoliestookinrichtingbuitenwerkingkanwordengesteld,envervangendoor
eencokes-stookinrichting.
Regelbaarhei
d.
DeTemplewood-drogerbezit denavolgenderegel-mogelijkheden:
a.debandsnelheidkanwordenversteld doormiddelvaneenvariator;
b. delaagdiktekanwordengeregeld doordewoelersnelheid; Q
c.automatischetemperatuurregeling derinlaatlucht (140-150C).
Een "Sunvic"regelapparatuur commandeertvolautomatischde
oliekranen,endraait dezekranennaarbehoeftemeeropenof
dicht;
d.eenjalousie-register,bovenindeachterovenwandaangebracht,
regelt dehoeveelheidkoudeinlaatlucht.
Eenregelapparatuur,welkeautomatisch debandsnelheidversteltnaargelangvandetemperatuur derexhaustgasseninde
schoorsteen (ca.140-150°F=60-66°C)heeftnietvoldaan.O.i.
zouhetbeterzijn,debandsnelheidteregelenovereenkomstigde
temperatuur derdoorhet droogstegrasgedeeltegestrekenlucht
tussenbeidebanden;menstuurt danaanopeenconstanteindvochtgehalte.
Dedrogerswordenafgeleverdmet eenregistrerendethermometer,welke.detemperaturenvaninlaat-enuitlaatluchtnoteert
opeenronddraaiende schijf.
Voor-ennadelen.
Geziendebovengegeven omschrijving,zienwijalsvoornaamstevoordelenvandeTemplewood-droger;
1.eenuit eenmechanisch oogpunt-goeddoorgeconstrueerd eneenvoudiggeheel,gebaseerd opuitgebreideervaring;
2.zeereenvoudigebediening;dedrogerispractisch "foolproof";
3.wegensdelagetoegepaste inlaattemperatuur geen gevaarvoor
beschadiging derkwaliteit tijdensdedroging;
4.eengoedebandconstructie.

- 4Hiertegenover staandevolgendenadelen^
5.volgenshetbeproevingsrapport vanhetN.I.A.E.komt opwaaien
vanhetgrasopdebovenhandvoor;
6. delucht-recirculatieisslechtregelbaarj
7. deplaatsing deroliebranders onderdewarme-luchttoevoerbuis
isnietgelukkig!
8.deovenwandisnietgeïsoleerd,waardoornogalwatwarmteverliesontstaat;
9.hetgrasmeelwordttewarmafgezakt.Hierinzouverbetering
kunnenwordengebracht dooreengrotereafzakcycloonmetkoudeluchttoetepassen.
Voortsbesprakenwijuitvoerig demogelijkheid, destromingsrichting derdrooglucht omtekerenmettoepassingvanhogere
temperaturen.Defabriek ziethiertegen devolgendebezwaren:
a.hetgraswordt doordeluchtstroomopdebandgedrukt,waardooreengroterventilatorvermogennodigzalzijn;
b.bijgatenofdunneplekkenindeeersteband ontstaatgevaar
voorschroeienvanhetgrasindeonderband;
c.hetuit debovenhand ontwijkendegasbezit eenslechtedroogpotentiaal,enzalhierdoorhetgrasaanhet eindevande
onderbandmindergoedkunnendrogen.Hiertegenovervoerden
wijaan;
suba.dezeextrakostenzullengeringzijn.Hogere temperatuur
alsmedeverhoogdeventilatiesnelheid komenhetproductievermogenzeertengoede;
subb.bijditsysteem dientmentussendebandeneenmengruimte
opentelaten,enhierindetemperatuurregeling aante
brengen;
subc.indiendit juistblijkttezijn,ishetgemakkelijkte
verhelpendoorsuppletievanwarme lucht.Eenniette
kleinR.V.-gehaltederdroogluchtopheteindevande
drogingbiedthetvoordeel,datnietalteverkanworden
ingedroogd.
Wijkregendeindruk,datdefabriekniet ontoegankelijkis
voor onzeargumenten,mitsdejuistheid daarvaneerst doorproevenisaangetoond.Dit standpuntkomt onsalleszinsaannemelijk
voor.
Prijzen.
DezebedroegeninEngelandin1950

Mark I I
1.Grasdroger,compleetmet "loader",
oven,brander,4000gall.olietank,
motorenenschakelaars
2. 20'dwarstransporteurmetaandrijving,compleet
3.Thermostatische controlevande
luchtinlaattemperatuur
4.Extravoorzelfregistreerinrichting
5.Hakselmolen,hamermolen,afzakcycloon,stoffilter,metaandrijving
6.Kapvoorhercirculatie drooglucht
Totaal

Mark I I I

£.2310.0.0

£.3850.0.0

173.5.0

I73.5.O

35.0.0
85.0.0

35.0.0
85.O.O

1003.0.0
105.0.0
£.3711.5.0

1214.0.0
210.0.0
£.5567.5.0

(zonderfunderingen enelectrische geleidingen)

-5DestichtingskostenvandegrasdrogerijteOpsterwolde,geopend12JuniI95O,hebbenbedragens
Aankoopgrondf. 6000,-wegverharding f. 3000,f. 9.000,Weegbrug
6.000,Kantoortje,transformatorhuis
15.000,G-ebouwen(opstaalgefundeerd)
20.000,DrogerTemplewoodII
36.000,Electrische installatie
5.000,Hamermolenmetmotor
6.000,Tractorenwagenpark
23.000,f.120.000,Opgemerktwordt,dathetgebouwzodanigisingericht,dat
metgeringekostenuitbreidingvooreentweede soortgelijkedrogermogelijkis.
Conclusie.
DeTemplawood-drogeriseengoedebanddroger,vaneenvoudige, dochdegelijke constructie,nietteduurengemakkelijkte
bedienen.Erisnogeenaantalverbeteringenmogelijk?'echter
voldoet dedrogerinhettegenwoordige ontwikkelingsstadium reeds
aanredelijkeeisen.
Naschrift.
Bijhetbovenstaandewordtaangetekend,datde inlaattemperatuur derwarmeluchtvolgensdefabriek ca.300OF=149°Cbehoorttezijn.Dientengevolgekomthetnatstegrasinaanraking
metluchtvan140-145°C-hetgeenzeerlaagis-enhet droogste
grasmetluchtvan145-150°C,hetgeentamelijkhoogwordtgeacht.BijdeDucrobra-droger zijndezetemperaturenresp.200°
en145°C|echterisvoorhet droogstegras (BandII-B)daarde
droogtijd slechtsIfmin.,tegenover 4 - 5 min.bijdeTemplewood.

Wageningen,Juli1950

Nr.S703.
50ex.

