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Korte inhoud.
Problemen"betreffendehetdrogen enopslaan'van graan ophet landbouwbedrijfworden inWest-Duitsland bestudeerd ophet Institut für Landtechnik
teBonn.Hetonderzoek aldaarblijkt zichgeheelparallel tehebbenbewogen
met dathier te lande.
Evenalshier staat de toepassingvanhetkunstmatig drogen enopslaan'
ophetbedrijf nogaanhetbegin.InDuitsland ishetveelal eerder mogelijk
met onverwarmde lucht tedrogen,ofmetbuitenlucht diedoor eengeringe
verwarming "verbeterd" is.Hetaanwezig zijnvansterke zolders op demeeste
bedrijvenvergemakkelijkthet interne transport.
Het drogen ophet bedrijf geschiedthoofdzakelijk invakken,waarbij
de lucht doorvrij dikke lagengeblazenwordtvia eensoort Tacco luchtverdeelsysteem.Menheeft hierbij eenvrijhoog energieverbruik. Bijde meeste
bezochte bedrijvenwerd slechts eendeelvan de oogstaldus behandeld.
Diverse fabrikanten beginnen geventileerde silo's van cilindrische vorm,
vervaardigd uitverschillend materiaal (hardboard methout engaas,metaalgaas, beton), opdemarkt tebrengen.Voor Nederlandse omstandigheden zijn
de constructie wijze enhet materiaal interessant,evenals dekosten.Dedimensionering zal inverband met ons,inhetalgemeennattere klimaat,wel
enigewijziging dienen te ondergaan.Voor onze bedrijven,waar overhetalgemeengeen zolders aanwezig zijn,zijndeproblemen,inverband methet
besparen vanarbeidskrachten bijhet transport,moeilijker.

I.DOELY
AN DEREIS.
Uit enkele publikaties,o.a. inLandtechnik,wistenwij datProf.
C.H.Dencker,Directeur vanhet Institut fürLandtechnik,Meckenheimer
Allee 176 teBonnmet enkele medewerkers onderzoekingen verrichtteaangaande hetkunstmatig drogen vangraan ophetlandbouwbedrijf.
Daarhet debedoeling is om in"1956inons land het onderzoek naar
het drogenvan graan ophetbedrijfuit tebreidenmet eenpraktijkproef,waarbijhet graan insilo's zalworden gedroogd,was het gewenst
poolshoogte tenemennaar de stand van zakenbij dit onderzoek inDuitsland.
Na eenbreedvoerige gedachtenwisseling met Prof.Dr Ing. C.H.
Dencker enzijnmedewerkers,Dipl. Ing.Heidt enDipl. Ing.Bungartz,
werd eenbezoek gebracht aan enkele landbouwbedrijven,waarhet drogen
van granen indepraktijk wordt toegepast.Tevenswerd een Centrale
droog- enopslagplaats voor graan bezichtigd.

II. BESPREKINGMETPROF.DENCKER ENMEDEWERKERS OYERHETDROGENVAK GRAAN
OP HETBEDRIJF.
Over devolgende onderwerpen werd tamelijk breedvoerig vangedachten gewisseld:
Centrale droog- en opslagruimten.
Hiervan zijn er inDuitsland meerdere inrichtingen. Indepraktijk
wordt er tamelijk veel gebruik van gemaakt.Er zijnnog slechts enkele
centrale inrichtingen,die zowel losals opgezakt graankunnen ontvangen.De meeste zijnuitsluitend ingericht voor het ontvangenvanopge.zakt graan.Het onderzoek betreffende de Centrale droog- enopslaginrichtingen voor graanwordt te Bonnverricht door Dipl. Ing.Bungartz.
Het drogen ophetbedrijf.
De belangstelling voorhet drogen ophetbedrijf zelf isgroot,
maar er zijntotnu toenog betrekkelijk weinig installaties ingebruik,
omdat deze droogmethode inDuitsland ooknognieuw is.Menpast inde
praktijk diverse typen silo's toe,maar totnu toe inhoofdzaak droogvloeren.Als regelblijfthet graan indezelfde ruimte,alswaarinhet
door langzame droging isgeconserveerd.
Fundamenteel ensemi-technisoh onderzoek aangaande het drogenvan
betrekkelijk dikke lagen,zoals dit ophet bedrijf gebeurt.
Met de onderzoekers teBonnwerd van gedachten gewisseld overde
fundamentele grondslagen voor het drogenvangraan ophetbedrijf,terwijl tevens het onderzoek,dat teBonnhierover isverricht,werdbesproken.
Dit onderzoek isvoornamelijkverricht doorDrH.L.Wenner,die
tijdens onsbezoek echter niet aanwezigwas.
Bijdebesprekingen begonProf.Dencker,aandehand van eenpas
(in1955)verschenen overzicht,het onderzoek toe telichten,dataan
zijn Instituut inde loop van4 jaar isverricht endatnog onderhanden is.Het onderzoekblijkt zich inhoofdtrekkenparallel voltrokken
tehebben met dat,verricht ophet Droogtechnisch Laboratorium enhet
Laboratorium voor Technologie der L.H.
•Onderzoek is ingesteld naar devorming endeverplaatsingssnelheid
van de droogzône bijhet drogenvan een laag,naar het bereikenvanhet

evenwichtsvochtgehalte ennaar de invloed van de faktoren luchthoeveelheid, laagdikte en drogend vermogen van de lucht.Menheeft daarnaast
nog onderzocht inhoeverre er een conserverende werking vandeluchtstroom (afgezienvandroging)uitgaat.Eenpositieve conserverende werkingwerd vastgesteld.
Aan dehand vanhet semi-technisch onderzoek zijn,evenals ophet
Droogtechnisch Laboratorium,praktische richtlijnen opgesteld voor de -,
praktijk.Deze richtlijnen komenneer ophet toepassen van290 -830m
lucht/uurper m3 graan (afhankelijk vanhetaanvangsvochtgehalte enbij
6 dagen droogduur),Hierbij dient delucht 65 -70 <foR.V.tehebben.
Bijeenvochtig klimaat ishiervcor eenverwarming van de lucht van_+
5°Cnodig.Omtrent de laagdikte ismen er evenals bij onsvan overtuigd,
dat eendunne laag beter isdan eendikke,doch mengaat er inhetalgemeenvanuit,dat 6 - 1 0 dagenals droogduur toelaatbaar isenmen
neemt delagenvaak 1-g-totbijna 2mdik.
De inpublikatie NS 51 vanhetDroogtechnisch laboratorium gegeven
richtlijnen komenneer op;
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Hierbij isuitgegaanvaneen zolaagmogelijk krachtverbruik,eenzo
kort mogelijke droogduur eneen zogelijkmatig mogelijke droging.De
tweede faktor is speciaalvan belang bijhet drogen van zaaigraan en
brouwgerst.
Ophetgebied van onderzoek naar het mechanisme vande droging is
men teBonnniet verder danwijhier inNederland zijn.Te Bonn ismen,
evenals dathier is geschied, bezig methetbepalenvandampdrukisothermen.Men doethet daarvan graan,dat zich ineenluchtstroom"bevindt.Resultatenwerdennog niet gegeven.
Verder ismenbezig met een onderzoek naar demate ende snelheid
waarmede korrels graanvanverschillend vochtgehalte,vochtuitwisselen.
Het blijkt,dat eengrove nivellering (tot eenverschil van enkele procentenvocht)vrijsnelplaats vindt,als deafstand niet tegrootis.
Dit onderzoek isvanpraktische betekenis.
Prof.Dencker liet zichverder zeer sceptischuit tenaanzien van
de methode van het drogenvan graan incilindrische silo's met een z.g.
"Zentralrohr". Tochworden deze systemen inDuitsland toegepast.Hij
bleek bezwaren tehebben,die ook door onsreeds aangevoerd zijn,n.1.
het gevaar Araneen tedikke laag (tedunne binnenhuis) envan lucht van
een tegrote droogkracht (tehoge temperatuur).
Types enuitvoering vande_droogsilo's ophet bedrijf.
Bijdebesprekingen en debezichtiging (waarover nadere bijzonderheden inditverslag zijn opgenomen) is ons gebleken, dat demeestebedrijvenwerkenmet droogvloeren op zolders,waarbijlaagdikten van
1 -2mworden toegepast enwaarbij devakkenmeestal wordenafgeschotendoorwanden bestaande uit hout enhardboard (houtvezelbouwplaat).
Wij troffen slechts éénbedrijf aanmet cilindrische silo's,voorzien
van een centrale ventilatiebuis.Hierbijwaren dewanden opgebouwd uit
geperforeerd hardboard.
Uit reclame folders is ons gebleken,datmen inDuitsland, evenals inEngeland, metaalgazen cilindrische geventileerde silo's opde
markt brengt (Graepel,Tornado)enbetonnen silo's.Het Instituut te
Bonnheeft eenboekje uitgegeven,waarinhet opslaan,ventileren en
drogen oppopulairewijze isbeschreven enaan dehand vanfigurenis
toegelicht.

-4Daarin isnogniet opgenomen eennieuw systeemvan geventileerde
silo's,waarbij gebruikwordt gemaakt van betonnen bouwelementen. Sommige van deze elementen zijnholuitgevoerd, zodat toe-enafvoerkanalenvoor de luchtworden gevormd.Het systeemwas ons uit foldersbekend.Hetblijkt,volgens mededeling, op éénbedrijf inaanbouw tezijn.
Het systeem is ontwikkeld door:Fachverband Zement e.Y.,Köln,Riehler
Strasse 8.
Menkan cellenvanvierkante of zeshoekige doorsnede maken.Een
zeshoekige celvan 12tonkost_+400DM,laagdikte 1.6 m,eendito cel
van5.5tonkost 260DM,laagdikte 1.1 m.Bijdeprijzen zijnkanalen,
ventilatoren,montage,etc.niet begrepen.Bijde grote laagdikten (grote cellen)lijkt het onsdeA^raagofde toevoerkanalen,die inde stenen zijnuitgespaard,voldoende groot zijn.tenminste alsmen de cellen,
zoals opgegeven,alshoninggratenaanelkaar bouwt.Inditgeval n.1.
zal demaximale luchtsnelheid door de laagn.o.m.minder dan100m/uur
zijn. Inelkgeval zullener centrifugaalventilatoren met eenflinke
statische druk eneen tamelijk hoogkrachtverbruik dienen teworden
toegepast.Overigens ishet systeem interessant,omdat de silo's solidekunnen zijn enweinig onderhoiidvereisen.Devloeren zijnvlak?algehele mechanisatie isnietwel mogelijk.
Dekosten vanhet drogen ophetbedrijf.
Te Bonn is ookvrijuitvoerig onderzoek ingesteld naar de kosten
vanhet drogen ophet bedrijf.Daar de brandstof- enenergieprijzenin
Duitsland,als gevolgvanhet alda.artoegepaste belastingstelsel inhun
verhouding onderling anders liggen dan inNederland kunnen deDuitse
cijfers voor onsnietals richtlijngelden.
Welkwamuithet onderzoek naarvoren datbedrijven,diehet graan
metwarme lucht moeten drogen,per jaar meer graanmoeten drogen ommet
de Centrale droog- enopslagplaatsen tekunnen concurreren,dan bedrijven, die uitsluitend metkoude luchtkunnenventileren endrogen.
Wanneer metwarme enwanneer met onverwarmde lucht drogen?
Drogen metverwarmde lucht is inDuitsland niet onder alle omstandighedennodig. Indertijd is door DrKöstlin enDipl. Landw.Voigt een
klimaatskaartvan Duitsland gemaakt.Dezekaart is opgesteld aande
hand van degem. jaarlijkse neerslag endeheersende gem. relatieve
vochtigheid van de lucht over demaanden juli enaugustus.Eenindelingvondplaats indrie gebieden,I,IIenIII.
Inhetklimaa.tsgebied Iisde lucht zodroog,dat normaal slechts
1/4tot1/3vanhet gemaaidorste graannagedroogd behoeft teworden om
het tekunnen bewaren.Voor de droging kanwordenvolstaan methetdoorblazen vankoude lucht.Geadviseerd wordt omslechts 1/4 van de opslagsilo's ventileerbaar temaken.
Inhetklimaatsgebied IImoetnormaal 1/3tot1/2vanhetgemaaidorste produktwordennagedroogd.Verwarmingvande lucht isnietaltijd nodig.Daaromwordt geadviseerd een Inaanschaf goedkope verwarmingsinrichting tenemen (electrisch ofmetpropaangas), die echter
dure brandstof gebruikt.Verder adviseert men om in ieder geval dehelfi
van de beschikbare silo's ventileerbaar temaken.
Inhetklimaatsgebied IIIwordt het grootste deelvanhetgemaaidorste produkt zodanig gewonnen,datnadrogennoodzakelijk is.Daarom
moeten alle silo's ventileerbaar zijn,terwijl een inrichting voor de
verwarming van luchtnoodzakelijk is.

De kenmerkende eigenschappen vandeklimaatsgebieden zijnvoor de
maanden julienaugustus:
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Aangenomen wordt,datgraanhoudbaar iswanneer het eenvochtigheidsgehalte heeft kleiner dan 15à 16 fo.
III.BEZOEKAANENKELE LANDBOUWBEDRIJVEN.
Bedrijf Ehser,Thronhof,Wissersheim (Kreis Düren).
Ditbedrijf van 70ha grootte oogstper jaarmetde maaidorser
+ 40à45ha granen,waarvan 18ha tarwe,7hawintergerst en7harog-geals zaaigraan,dievanstamworden geoogst met een Claasmaaidorser.
Vanditgeoogste produktheeft dehelft eenvochtgehalte van 1 8 a
20 foenmoet dus gedroogd worden.Hiervankanmet de,ophetbedrijf
aanwezige,geventileerde silo's dekleinstehelft ongeveer tegelijkertijdworden gedroogd.l/6deel vanalhet gemaaidorstegraanmoetonmiddellijkworden gedroogd. De restkanwel evenwachten.
Ophetbedrijf zijn twee graansilo's vansamen 50ton inhoudaanwezig.Deze silo's hebben eendiameter van3-2menzijn gefabriceerd
uithoutvezelplaten (hardboard 4 mm) f die doorhouten strippen en
vlechtwerk van ijzerdraad bij elkaarwordengehouden,
Het centrale ventilatiekanaal inde silo isvervaardigd vanplaatijzer voorzienvan langsgleuven (diameter van 50cm).
De bouwplaten zijngeperforeerd zodat devochtige lucht door de
perforaties kanverdwijnen.
Het ijzerdraad vanhet vlechtwerk heeft eenspeciaalprofiel,het
is ovaal,terwijl deknopen inhandwerk zijngevlochten.
De silo's zijngeleverd door Draht-Bremer,Marktheidenfeld a/Main.
De centrale kokers inde silo zijnafsluitbaar met eenafsluiter,
die doormiddelvan eenlier metkabel op enneer beweegbaar is.
Als ventilator doet eenaxiaal-ventilator vanspeciaal type,fabrikaat Siemens-Schuckert (Berlin -Erlangen),dienst.Dit type isoorspronkelijk ontwikkeld tenbehoeve vankolenmijnen.Erwordt 240nP/sec,
luchtverzet bij_+30mmWK en+150m^/sec.bijeen tegendruk van 120
mmWK (hetgeen een zeerhoge druk isvoor eenaxiaal-ventilator),Motorvermogen 6PK.Als prijs wordt 14OODM opgegeven.De graanlaag is
_+1.45mdik,"waardoorhetkrachtverbruik uiteraard hoogis.
Verwarming van de luchtwordtniet toegepast.Inde toekomst zou
ditmisschiennog wel eens gebeuren.
Dekostenvan de silo's belopen_+4500DM5 inclusief ventilator
enkanalenwordt dit +6000DM of 120Dl/ton.
Het graanwordt ophetbedrijf gereinigd na dedroging.Hiervoor
gebruikt men eenNeusaatgraanreiniger met een capaciteit van 1ton/uur,
Hetvullen vande silo's en ookhet transport vanhetgraan vande
silo's naar de opzakinriohtingvindtplaats met eenNeuerograanblazer.
Voor deaandrijving is een electromotor van 7s"PKaanwezig.
Een dergelijke blazer is goed te gebruiken omdathet graan opde
maaidorser wordt opgezakt.Men kande zakkenvanaf dewagen indetrechtervan degraanblazer laten leeglopen.
Wijhadden de indruk,dat speciaal de constructie van de silo's
goed engoedkoop was. De dimensionering vandebinnenhuis resp.de
dikte vande graanlaag kan er mee door als het graanniet tenatis

6en dekrachtstroom niet teduur.De inrichting sal zich echter niet
goed lenenvoor het drogenvan zaaigraan ofbrouwgerst.
Bedrijf Peiil teAllesheim"bijDüren.
Ditbedrijf van25Ohavertouwt veel zaaierwten voor deconservenindustrie.Deze erwtenwordennavelddorsen met de maaidorser gedroogd
in4kistenvan ieder 40m ^ oppervlakte.Als storthoogtevan de erwten
wordt 80cmaangehouden.
De droogruimten zijnaangebracht op eenzolder,zodat meneen
groot deelvan de erwtenvia afsluitbare kokers uit de "kisten"kan
laten lopen enopzakken.De laatste erwten,die opde droogvloer achterblijven,wordenmet eenschuif naar de stortkokers geduwd.
Het drogenvande erwten gebeurt met eenTacco installatie.De
luchtwordt opgewarmd meteenverhitter afkomstig van de RiedbergWerke,
Riedberg inWestfalen.Deze verhitter werkt indirekt en isdus voorzien
van eenwarmtewisselaar.
Peruur kandebakbrander 3 {M kg olieverstoken.De temperatuurverhogingvan de luchtbedraagt 12°C.
Er zijn thermostaten inhet luchtkanaal aangebracht,overeenkomstig degebruikelijke beveiliging bij een C.Y. installatie (eenmaximaalenminimumthermostaat).
De erwtenvoorden (evenals trouwens de granendie mennormaal niet
droogt)opkipwagens aangevoerd. Deze kipwagens (normale 5tons wagens)
kanmen leegstorten door middel van een stortgat aanéén zijde inde
wagenvloer.De erwtenvallen inde trechter van eenpneumatische graantransporteur,fabrikaat Engelbrechtund Lemmerbrock,Melle i.Westfalen
(motor 15PK).Prijs 8000DM.Deze graanblazer kan zuigenènpersen.
Komt graanrechtstreeks via de trechter indepersleiding,danisde
capaciteit 8à 10tonperuurfwordthet graan tevens opgezogen dan
daalt de capaciteit tot5à 6tongraanperuur.
Ophetbedrijf zijn3maaidorsers aanwezig met graantank.Wanneer
deze alle driewerken zijner 6kipwagens nodig omhet gedorstemateriaalvoldoende snelaf tekunnenvoeren.
Het sjrsteemvan drogen,zoals dat op ditbedrijf wordt toegepast
met eenTacco-insts.lle.tieenverwarmde lucht isuit droogtechnisch
oogpunt bezienniet geheel verantwoord.
De laagdikte is 80cm,de drooglucht wordt volgens zeggen +12C
opgewarmd.Dit betekent,dat de luchthoeveelheid +8000m3/uur is.Het
oppervlak van de droogvloer is4x40=160m^,zodat deluchthoeveelheid 50mJ/m^/uur j_s, a i s alle vloeren inbedrijf zijn.Dit isveelte
weinig,vooralals hetprodukt flink moetworden ingedroogd.
Graandroger enopslaginrichting va,ndeBuirer Genossenschaft.
Dit is éénvan de centrale droog- en opslaginrichtingen,waar het
gra.anzowel losals inzakken ontvangen kanworden.
Departijen graankomenna droging door elkaar gemengd insilo's.
De gehele installatie heeft zondermachines 350.000DMgekost en
metmachines 450.000DM.De capaciteit van de installatie was 2000ton
graan.Dekosten bedragen dus 225DM/ton.
Er iseen centrale stortput,vanwaaruithetvertikale transport
naar bovenplaats vindt door 2 jacobsladders (cap,30ton/uurper stuk).
Hetvertikale transport naar benedengeschiedt door valpijpen.Horizontaal transport vindtplaats metkettingtransporteurs.
Het drogen geschiedt ineeneenvoudige torendroger met vertikale
graansonachten,dewarmtewordt opgewekt ineencokes oven.
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.Menwerkte dit ja-araf en toevolgens zeggenmetvrijhoge luchtinlaattemperaturen,doch liethet graan sneldoor de droger zakken
(soms ineen tempovan 12 - 1 5 ton/uur)terwijl de nominale capaciteit
indebuurtvan 3tonlag.
Bedrijf Krafft teBuir.

(Verwalter Dr Schmidt)

Dit bedrijf,dat zichinhoofdzaak toelegt ophetkweken vannieuwe
aardappelrassen en ophetvermeerderen van zaaizaad voor anderekwekers,
heeftper jaar 300à400tongraan teverwerken.Dehelftvandit graan
kanmen inde zelf getouwde droogruimtendrogenenbewaren.
De droogruimtenbestaanuit op een zolder afgeschoten vakken van
5 x 4 meter,intweerijenvan 5aanweerszijden vanhethoofdventilatiekanaalgelegen.
Hetgraan,dat opgezakt van demaaidorser komt,brengt menmet een
graanblazer indeverschillende vakken.Hiervoor is over deafscheidingenheen eenvaste buisleiding aangebracht.
Indevakken liggen losse luchtkokers,ui-^aanhethoofdkanaalzijn
gekoppeld endaarmede inverbinding kunnenwordengejt^id doorvanbovenbedienbare schuivenvanhardboard.Het koppelen gaat zetx eenvoudig.
Delosse luchtkokers worden op deplaats vandeze schuiven tegenhei
hoofdkanaal aangelegd enafgedekt meteenzak.
De losse luchtkokers zijndeels afkomstig van eenTacco-installatie,deels zelf gemaakt van twee schuin tegenelkaar op eenraamwerkvanlatten geslagen-planken,
Aan de onderzijde hangt aaniedereplank eengazen strook voorde
doorlaat vandelucht (zie schets).
Deze luchtkokers kosten7«50
DMper meter.Volgens metingen van
hetDroogtechnisch Laboratorium is
hetgebruik van dergelijke luchtverdelers niet ideaal.
Door debedrijfsleiderwerd eropgewezen,datmen ervoor moest
zorgen eerst een dunlaagje graan opdevloer teleggen endaarop de
kokers.Anders gaan zebijhet vullengemakkelijk verschuiven.
Omdat devakken zijnafgeschoten op een zolder kunnen zedoor
middel vanstortkokers worden leeggemaakt.Omalhet graan indestortkoker tekrijgen,gebruikte men eenschuif met lange steel,zodat men
vanhet looppad af alhet graannaar de stortkoker kanschuiven.
De storthoogte vanhet graan indekistenwordt aangehouden op
1.50m.De scheidingswanden zijn opgebouwd uitbouwplaten vanhoutvezel.Bijhetvullenvan éénvakworden dewanden tamelijk zwaarbelast.Debouwplaten zijndaarom ophethoutenraamwerk vastgespijkerd
met spijkers,die schuin inhethout zijngedreven;dit omlosdrukken
van debouwplaten tevoorkomen.
Ophethoofdkanaal tussen dekisten zijn twee ventilatorenaangebracht,één centrifugaalventilator vanHering teNeurenberg met een
capaciteit van 18000nP/uur en eenaxiale ventilator.Erwordtgedroogd met onverwarmde lucht.
De gehele inrichting van deze droog- enopslaginrichting voor
200tongraanhad 8000DMgekost.
Het drogen met onverwarmde lucht is.alleenmogelijk omdathet
bedrijf inklimaatszone Iligt.Overigens overwoog menwel omeen
verwarmingsapparaat aan teschaffen, dat intijdenvan slechtoogstweer zoukunnenworden ingeschakeld.

Voor debouw vandergelijke droogkisteiiop een zolder lenende
Duitse bedrijfsgebouwenzich inhet algemeen zeergoed. InNederland
zalmendaar slechts '«einigvan gebruikkunnenmaken,omdat men inons
land deze zolders als regel niet aantreft.Ofhetaanbeveling verdient
twee verschillende typenventilatoren op eenluchtleiding aan te sluiten, zos.lshierwas gebeurd,valt o.i.tebetwijfelen. Overigens isde
beschreven inrichting alleen toe tepassen alsmenvanreeds vrijdroo^
graan uitgaat en eengoed klimaatheeft.
Eedrijfvan deafdeling "Tiererzuchtungund Ernährung"van deUniversiteit teBonn.
Ditbedrijf ligt inhet Zevengebergte tePrankenforst inklimaatszoneIII.
Evenals ophethierboven beschreven bedrijfwordt het graangedroogd enopgeslagen invakken ofkisten,die op een zolder zijngeplaatst.Dewijze vanvullen,ledigen en debouwvan deze kisten komt
geheel met dehierboven beschreven inrichting overeen.
In totaal is op dit bedrijf eendroog-en opslagruimte aanwezig
voor 45nP graan (ruim30ton).
Deluchtwordtverwarmd met eenpropaangasinstallatie,dieper
uur 1.3kgpropaa.nverbruikt.Er iseenlekvlam,die de gassen ontsteekt.Eenmaximaal thermostaat zorgt ervoor,dat degastoevoer bij
tehoog oplopende temperatuur wordtafgesloten.Ditkanb.v. voorkomen
als de centrifugaalventilator,die de luchtlevert,uitvalt.Eenminimaal tb.ermosta.at zorgtvoorhetafsluitenvan de gastoevoer als de
vlam (dus ookde lekvlam, die het gevoelige element van deze thermostaat bedient)omeen cfandere redenuitdooft.
Deverbrandingsgassen worden» gemengd met delucht,via.deventilator rechtstreeks doorhetgraangeblazen.Daarhetbrandgevaar bij
propa.anzeerklein is,bestaan tegen de direkte verwarmingsmethode met
propaan inDuitsland geenbezwaren,alduswerd medegedeeld.
Dekoellucht van de electromotor vande centrifugaalventilator
Yfordtbijdeze installatie door dezeventilator medeaangezogen teneindewarmte tesparen.De constructie vandemotor dient erevenwel
opberekend tezijn.
Eenbijzonderheidvan deze installatie was,dat ze inhaar geheel
geleverdwerd door éénfirma,n.1.Krefft te Gevelsberg.Deze hadde
verschillende onderd.elenvanandere firme.'sbetrokken en ze gezamelijk
afgeleverd.Deventilator b,v,f/asgeleverd door Paul Pollrich & Comp,
teMünchen Gladbach,Neustr. 172.Als rendement vandeze ventilator
werd door Ing.ïïeidt80à90 fcopgegeven.Maximaal op tenemenvermogen,volgens opgave 7»5KW (+10PK).Dit lijkt ergveelals menbedenkt,dat erslechts 30tongraanwerd gedroogd,,Deluchthoeveelheid
zouvande orde van27OOOnp/uurkunnen zijnbij80mmWK.Ditbetekent eengrote iachtsnelheid doorhetgraan eneenkleine temperatuurstijging (iets inde ordevan 2°C door hetpropaan an| -f °Cdoor
moter enventilator).
Dekostenvoorbrander, opstand voor propaanflessen enventilator
bedragen +_1700DM.De kosten voor kanalen,schotten, etc.werdenniet
opgegeven.
Het drogen komt neer opblazen metwatverbeterde buitenlucht.
Bedrijf Poths,Hof Bremecke beiKierspe (Kreis Alteno).
Ditbedrijf inhet Sauerland ligt ook inklimaatszone III.Het
gemaaidorste graan kan in3kisten van 11 m3 inhoud ieder'wordengedroogd en opgeslagen.Ale Ü^_i.hocgt:ir.ieki"t?nh^udt^en ondit
bedrijf 1.75niaan.

9Dekisten zijnYireergefabriceerd vanhoutvezelplaten enevenzo
ingericht als op dehiervoor "beschreventwee"bedrijven.
Hier zijnde kistenechter dubbelwandig enditbleekhetbezwaar
tehebben5 dat ergraan tussendebouwplaten terechtkomt,zodat men
dekistennooit geheel schoonkanmaken.
De kisten zijnweer op een zolder geplaatst,waardoor het graan
voorhet opzakken door stortkokersnaarbeneden kanlopen.Deze stortkokersworden indekistafgesloten door eenhoutenprop op een lange
steel.De steel steekt bovenhet graanuit enkanhieraanv/ordenweggetrokken.Aan de onderzijde zijnde stortkokers met een schuifafsluitbaar.
De kisten zijn in1952 ingericht enhieruit blijkt dus datde
bouwplatenvanhoutvezel tamelijk goed tegenhet vochtige klimaatbestand zijn.Hetvloeroppervlak is totaal 33^ ( 3 x 1 1 m^)groot.
De drooglucht,die geleverdwordt door eencentrifugaalventilator}
aangedreven door eenmotorvan 5KW (6.75 PK), was 8000-10000m3/uur
bij+_120mmWK,De luchtwordt + 5 0 verwarmd. Ookhier isde luchthoeveelheid zeergroot (hoogkrachtverbruik),terwijl eigenlijk met
wat verbeterde buitenluchtwordt gedroogd.De luchtwordt verwarmd met
behulp van eenTra.rm-wa.terluchtverhitter vanHappelKG-G.E.A« te Bochum.
(Prijs 400DMvoor 30000kcal/uur.)Hetwarmewaterwordt over eenflinkeafstand door vrijwijdebuizen zonder circulatiepomp,dus met thermosyphonwerking, aangevoerd.Voorhetverkrijgen van ditwater dient
eenmet cokes gestookte centrale-verwarmingsketel,capaciteit 28000
kcal/uur (Hildeuer Union Kessel).De installatie heeft n.o.m.bijde
dikke laag,diewordt toegepast,hetbezwaar,dathet graanvan debovenstehelftmeerdere dagen invochtige luchtstroom ligt eneerst natter
wordt.Voor zaaigoed ofbrouwgerst isdit systeem o.i.funest.
Het afgelopen seizoenwerd hetgraan gedroogd van 28ha,waarvan
hetvochtgehalte tussen 20en26 %lag.Het graanwerd teruggedroogd
tot 14 fcvocht.
Het einde vande drogingwerdvastgesteld met eenhaarhygrometer,
diemenbovenhet-graan legt.
Deze installatie was volgens melding vandelandbouwer grootgenoegvoor de capaciteitvande Claas Juniormaaidorser.
Naasthetdrogenvangraanwordt dezelfde verwarmingsketel op dit
bedrijf ooknoggebruikt voor het drogenvan hooi.Hiervoor heeft men
ineenaparte schuur eenaxiale ventilator met lattenroosteraangebracht,
De temperatuurverhogingvan deluchtbedraagt 3°0. Deze verhitting
wordt verkregen met dezelfde uitwisselaar.Hethooiwordt ingebracht
met 50 fcvocht en is,volgens zeggen,in 6à 8dagen droog.De axiale
ventilator levert 53000m3 lucht/uur tegen eendrukvan 50mmWK.Het
hooiblijft inde droogruimte opgeslagen.Erwerd dus maar éénpartij
gedroogd,welke naar taxatie 25 tongrootwas.Eenberekening leert,
dat ofde opgave van 50 fovocht,ofdedroogtijd-nietklopt.
Het kwam onsvoor''datde zeer lange buisleidingen op ditbedrijf
tussen deverwarmingsketel en deuitwisselaar hetwarmterendement slecht
moeten beïnvloeden. Op ditbedrijf waren inhetverledenproevengenomenmet olieverwarming enverwarmenmetbehulp van eenstationaire dieselmotor,die tevens deventilator aandreef.De resultaten van deze
laatste methode werdengunstig genoemd.
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IV.SAMENVATTING•
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Tijdens ons tweedaags bezoek aan Bonnwarenvvrijinstaat een
goede indruk tekrijgenvanhet onderzoek,datmen inhetInstitutfür Landtechnik heeft verricht naarhetkunstmatig drogen
van graan ophet"bedrijf.Het semi-technisch en laboratorium
onderzoek heeft zichlangs dezelfde lijnenvoltrokkenals . •.
"bijons.
Waarschijnlijkmede door de inrichting vandeDuitsebedrijfsgebouwenheeftmen zichbijhetpraktijkonderzoek inBonnwel
wat eenzijdig toegelegd ophetbestuderenvanhet drogenvan
graan invakken.Dezemethode zalvoor ons inNederland,gezien
de krapte aanarbeiders,waarschijnlijkweinig perspectieven
bieden.

28 Wijhebben de indruk,dathet toepassenvanhetkunstmatig drogen ophet landbouwbedrijf inDuitsland indepraktijk nog geen
grote vluchtheeftgenomen.Demethode verkeert nog inhetbeginstadium.Wel zijn erfabrikanten,"die zichvoor demethode
interesseren enbeginnen methet ontwerpen en op de marktbrengenvan inrichtingen voor het opslaan endrogen.
Opgeen enkelbedrijf,datwijbezochten,had men voldoende
droog- enopslagruimte aanwezig voorhet drogen enbewarenvan
alhet gemaaidorstegraan.
38

Drogen van graan met onverwarmde lucht,zoals dat inDuitsland
opmeerdere bedrijvenwordt toegepast, zal inNederland slechts
onder gunstige weersomstandigheden mogelijk zijn.
De indeling vanWest-Duitsland indrieklimaatszôneswijst er
op,dat er indit land tamelijk grote verschillen voorkomen in
regenval enrelatieve luchtvochtigheid. Inde drogere streken
ishet drogenmet onverwarmde lucht mogelijk. Tochwijstdebelangstelling,die depraktijk ook indeze droge strekenheeft
voor eenmogelijkheid om toch,indiennodig,verwarmde lucht
tekunnen gebruiken erwel op,dathetdrogenmet onverwarmde
lucht, ook onder gunstige omstandigheden bepaalde risico's met
zichmee brengt.
Nederland zal,watklina&t betreft,praktisch geheel metde
klimaatszone IIIvergeleken kunnenworden.Als regel zalverwarming van de lucht, ook volgens de Duitse opvattingen,hier
dan ookniet gemistkunnenworden.
Hetkarakter van devervormingneigt evenwelnaar een"verbetering"van de buitenlucht en invele gevallennaar langzaam
drogen tijdens de opslag.
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De inrichting ve^nde meeste bedrijfsgebouwen inWest-Duitsland
maakthet mogelijk de "droog"-kisten of-vakken (en eventueel
ooksilo's)op eenzolder teplaa.tsen.Hierdoor kanmengemakkelijk van de zwaartekracht gebruik maken omhet graanuitde
bewaar- enopslagruimte telaten lopenvoorhet opzakken.Een
dergelijke methode is inNederland praktisch nergens mogelijk.
Hierdoor wegenbij ons de voordelen van eendroogvloer (vnl.
eenvoudige constructie engoedkope bouw)niet zo zwaarals in
Duitsland, omdat inons land eendergelijke "kist"grotendeels
zalmoetenwordenleeggeschept.
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Hetvullenvan dedroog- enbewaarruimte opde bedrijven,die
wijbezochten,gebeurde meestal met c engraanblazer. Ineenenkel geval konden degra.anzakkenvanaf dewagen rechtstreeks
inde droogruimtewordengestort.

11
Transport met eengraanblazer heefthetbezwaar,dat ervoor de
aandrijving van de blazer een tamelijk zware electromotor nodig
is.Eenander bezwaar is,datmenkipwagens niet inéénkeer in
de trechter van eengraanblazer kan leegstorten. Dit isvoore.1
eenbezwaar als meneenmaaidorser met graantank gebruikt.Wij
zullen daaromwaarschijnlijk opveel bedrijven het transport
voor hetvullen vande droog- enbewaarruimte met elevatoren
en/of transportbanden moetenuitvoeren.
6§

Debouw enconstructie van de silo's uitbouwplaten enbetonblokken leek ons inprincipe eenvoudig en goedkoop.Proefnemingenhiermede zullen t.z.t.wenselijk zijn.Over dedimensionering en de luchtverdeling blijven o.i.vraagpuntenopen.
Het is ons n.1, opgevallen,datmenvoor het drogen enbewaren
van granen inDuitsland bijhet onderzoek tracht klaar tekomen
met eengeringe investering.Het gevolg is,datmenmetinstallaties moet volstaan,waarop uit een oogpuntvan juiste droging
welhet een enandervalt aan temerken.
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