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InspectieenmetingenverrichtdoorF.Kersten.
Rapportgoedgekeurd doorprof.irJ.J.I.Sprenger.

Korte inhoud.
,,
DedrogervandeCoô'p.Grasdrogerij"Usquert"G-.A.teUsquert
iseenderoudsteVandenBroek-drogersinNederland,waaraan •
echterindeloopder jarenvelewijzigingenwerdenaangebracht.
Hadelaatsteveranderingengedurende dewinter1949/50,waarbij
eennieuweventilatormetkrachtige (90P.K.)electromotorwerd
gemonteerd,eneennieuwe cycloonmetdroogwindingwerdgeplaatst,
werktdedrogernognietbevredigend.
Uitdegehoudeninspectie enmetingen'bleek,datdeoude
cokesovensnoginredelijke staatverkeren,dochdatdeluchtsnelheid doordetrommelstegrootis,alsgevolgwaarvanhetproduct
zeernat (met16,5-17 %vocht)indehamermolenkomt.
Geadviseerdwordt:
Ie.Indiendebestaande cokesovens gehandhaafd blijven,indehet
dichtstbijdedrogergeplaatste evendevuurbrugteverhogen.
Indieneenoliestookinrichtingwordtaangeschaft,behoorthier' vooreengeheelnieuwe oventewordengebouwd.
2e.De doorstroomsnelheid dergassentevertragen,doorinde
tweede trommelmeerschottenaantebrengen,enzonodigbovendienvalselekluchtintelaten.Feitelijkzoudenieuweven' tilatormeteenlagertoerentalbehorentedraaien.
3e.Eennieuwe hamermolenbijteplaatsen.

-2 MetingenaaneenVandenBroek-groenvoederdroger
teUsquert,uitgevoerd 18-20September1950.
Beschrijvingvandeinstallatie.
De'drogerisopéénnadeoudtseVandenBroek-drogerinNederland,welke echtersedert1942indeloop'derjarenvanhet
buistrommelsysteemisomgebouwd tothettwee-trommeltype.
Dedroogluchtwordtverhitdoormiddelvantweecokesovens,
welkezodanigzijnopgesteld,datzemetdedrogeraseenrechte
hoekmaken.Beideovenszijnvanruimeafmetingen;hetroosteroppervlakbedraagtca,3m 2 voorelkeoven (ziebijlage).Wegenshetgroteroosteroppervlak blijftdoroosterbelastingzelfsbijhetnatste
product (85 %vocht)klein (+40kg/m 2 ).De ovenszijn8jaaringebruikenhebbentotnutoegeenenkelegrote'reparatie ofverbouwing
nodiggehad;zijverkerennogingoedestaat.Deverbrandingsgassen
komen,nahetpasserendervuurbrug,indedroogbuis;opdezedroogbuismondttevensdeklepdermengluchtuit.Wegenshetgroteroosteroppervlakwordtdezeklepbijnatproductnietgebruikt.Het
luchtkanaalligtvoordehelftbeledenhetvloerpeilenpasseertop
dezehoogte eenbrandmuur,welketussendrogerenovenruimte isopgetrokken.Naastdezebrandmuur,aandezijdevandedrogerbevindt
zicheenschuif,omalshulpschoorsteendiensttekunnendoen.Dit
gedeelte iseenstukderoudedroogbuisenbuigtop1-g-mafstand
vandebrandmuuromhoog;hethartderdroogtrommelsligt1,20m
bovendevloer.Onmiddellijknadebocht,opeenafstandvan0,6 m
voordetrommel,iseenroterende inlaatsluis aangebracht;deinlaatschuif iszodaniggeplaatst,'dathetgehakseldeproductdwars
opdestroomderdrooggassenvalt.Hetverseproductwordtdoor
middelvantweehakselmachines,welkeboveneentransportband zijn
geplaatst,fijngesneden.Eentransportband voerthetproductvervolgens ineenkneuzer,welkeondereen jacobsladderisgeplaatst;
elkderbeidehakselmachineskanvoldoendeproductverwerken.Deze
jacobsladderbrengthetgehakselde engekneusdeproductinderoterendeluchtsluis.Teneindeversproduct,datopgeslagenligt,bij
dehakselmachines'tekunnenbrengen,zijnverplaatsbaretransportbandeningebruik.Dedrooggassentransporterenhetproductdoorde
kortedroogbuisnaardeeerste trommel,welke 3»50mlangiseneen
diametervan1,60mbezit.Indezetrommelzijnschottengeplaatst,
dieelkaaroverlappenmetca.15cm.Indezetrommelvindthetvócr
drogenplaats.Devoorste enachterste trommelzijnmetelkaarver
bondendooreenkorttussenstuk,70cmlangmeteendiametervan
70cm.De tweedetrommelis8mlang;hierinbevindenzichslechts
drieschotten,zodatdeweerstand indeze tweede trommelkleinis.
Eenventilator,aangedrevendooreen90pkelectromotor,brengthet
drogeproductnaareencycloon;ronddeze cycloonligteenerrtra
winding,welke,vanafdeventilatorgemeten,eenlengteheeftvan
4,50m.Bovendeventilatorindepersleidingbevindtzich'eenklep;
dezeklepwordtgedurendehetbedrijfslechtshalfgeopend,anders
v/ordenmotorenventilatoroverbelast.Vanuitde cycloonmetextra
windingvalthetgedroogdeproductineenhamermolen,diehettot
meelverwerkt;eenventilator,aangebrachtopde as'vandehamermolen,transporteerthetmeelnaareenafzakcycloon.Dezeafzakcycloonmondtuitbeveneenmenger,waarineentransportschroefhet
meelmengtennaardeafzakinrichtingvoert.
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Deruimte bovendezemengerstaat,doormiddelvaneenbuis
van15cmdiameter,inverbindingmetdezuigruimte tussentv/eede
trommelenventilator.
Bovendeafzakcyclooniseenmotormetventilatorgeplaatst,
welke deluchtuitdecyclooninde omloopleidingrondhoofdcycloonterugvoert.
Voordebedieningvandedrogerzijninelkeploeg5manaanwezignl.:eenstoker,dievoordeovenszorgtendecokesaanvoert; één opzakker ,diehetgedeeltebijdehamermolcnbehandelt,terwijldestokerdedrogerverdercontroleert.Buitenhet
gebouwbijdehakselmachines zijnverdernog3ramwerkzaam,waarvanerééndoorlopend dehakselmachine bedient,somsbijgestaan
dooréénderanderen;éénbrengtdoorlopendversproductmeteen
verplaatsbare transportband onderhetbereikvandehakselmachines.
Demessenwordenoptijdgeslepenenverwisseld.De toevoer
vanversmateriaalwordtgeregeld volgensdetemperatuur,welke
tussendebeide trommels opgenomenwordt;eenwijzerthermometer
isbuitentegendemuurgeplaatst.
Waarnemingen.
Bijdegenomenproevenwerdendeonderstaanderesultatengevonden:
Gedroogdwerd op19September1950van13tot17uur.Het
productwaseenmengselvanlucerne'motrodeklaver.Eenweegbrug
voorversproductwasnietaanwezig.Hettcmperatiursverloopbleek
alsvolgttezijn:
-Intopderbochtvoorinlaat
:Ö00°C
I
Tussentrommels
:200°â230C
II
Uitlaatna'passerenvandeventilator:125°â145°0
III
Deluchtdrukkenbedroegenalsvolgt:1 - 4 cm,II-9cmenIII12cmW.K.Nahetaandraaienderdichtingsringenvandetrommels
blekendezedrukkentebedragen:1 - 6 cm,II-11cmenIII15cmwaterkolon.
Verkregenwerd aandroogproduct1800kg,ofperuur450kg.'
De luchtsnelhedcnblekenopalleplaatsenhogerdan20m/sec.te
zijn,enkondendaarommethetbeschikbare apparaatnietworden
gemeten.
Van17tot21uurwerdrodeklaver (stoppelklaver)gedroogd.
Hierbijv/arendetemperaturenalsvolgt:
Indebochtvoordeinlaat:820°C
Tussendetrommels
:280°-320C
liadeventilator
:155°-165C
Deluchtsnelhedcnblekenooknubovende20m/sec.tebedragen.
Verkregenwerdaandroogproduct1388kg,ofperuur347kg.
Bijdedrogerwerd indeafgelopenwintereenextrawindingrond
de cycloongelegd;dezeleidingheeftvanaf deventilatoreen
lengtevan45m.
Ventilatorenmotorwerdenvervangen;hiervoor in'deplaats
werdeennieuweventilatormot90pkmotoraangebracht.Deze'ventilatorzuigtdeluchtmeteensnelheid,groterdan20m/sec,
doordedroger;dientengevolge krijgthetproductindelangetwee«
detrommel onvoldoende tijdomnatedrogen (erzijnslechtsdrieschottenindeze trommel).
Detrommelsdraaidengedurende beideproevenmetdeconstante
snelheidvan2,4omw./min.
Devleugelklep indepersleidingnadeventilatorstonddaarbijslechtshalf'open,anderswerd deluchtstroom tegroot (demotorbrandtdoor).Deze zwaremotormetventilatorisspeciaalaan-

-4gebracht,omhetproductdoordeextrawindingenronddecycloon
tekunnenpersen.
Hetgehelebedrijfwerktrustig;transportbandenen Jacobsladderwerkenzonderstoring.
Detemperatuursschommelingenindedroogbuiszijnklein.
Erzijntwee ovens,elkmettwee„deuren;zijkunnengemakkelijk
hetschoonmakendervurenopvangen.Indeoven,welkehetverste
vandedrogerligt,verbrandtdecokeslangzamerdanindeandere;
slakvormingheefthiermeerplaats,deluchtstroomwordtminder
snel'doordecokesgezogen.Hetverhogenvandevaurbruginde
oven,dievooraanligt,zouhierinverbeteringkunnenbrengen.
Conclusies,
Luchtentedrogenproductstromenmettegrotesnelheiddoor
dedroger.De indeeerste trommelaanwezige zesschottenremmen
weliswaarvoldoendeafbijhetvoordrogen,dochhetnadrogen,dat
eenlangetijdvereist,wordtbekort,doordatalleschottenop
drienauitdetweede trommelverwijderdwerden.
Teneindedeluchtstroommetgeringeresnelheiddoordedroger
tedoenstromen,wordthetvolgende voorgesteld:deluchtschuif
inhetgedeeltevoordeventilatortegebruiken*alsmededesnelheiddergassenindedrogerteremmenmetvalseinlaatlucht.
Mendenktdecokesovensomtekunnenbouwenvoorhetstoken
vanoliezondergroteveranderingen;ditzalechteronmogelijk
zijn.Aangeziendeovensnogingoedestaatverkeren,wordtaangeradenzetehandhaven.
Verdereveranderingen,welke gedurende dezewinterophet
planstaanomtewordenuitgevoerd,bestaaninhetaanbrengenvan
eenautomatische toevoer,alsmedehetplaatsenvaneentweede
hamermolen.
Deze tweedehamermolenisnodig,aangezienbi'jvóórgedroogd
productdebeschikbarehamermolen overbelastwordt.Hetaanbrengen
vaneenroosteronderdeinlaatsluis zoutevensverbeteringgeven,
daardearm,welkebevestigd isaandetrommel,dedroogbuisniet
voldoende schoonmaakt.Kneuzerenjacobsladderwerkenuitstekend;
hetvervangenvandezeladderdooreenautomatische toevoerkan
welenigeverbeteringgeven,dochbetekenttenopzichtevande
oudedrogereengroteuitgaaf.
Hetplaatsenvanmeerschottenindetweedetrommelzalhet
nadrogengunstigbeïnvloeden,omdatdegroteluchtsnelheid het
productonvoldoende tijdlaatomgrondignatedrogen.
Analysesdergetrokkenmonsters.
Degenomenmonsters gavendeonderstaanderesultaten:
Mengselvanlucernemetrodeklaver:
vers
80,1 %vocht
vóórhamermolen 17,0 %vocht
meel
7,0 %vocht
Hetverseproductbevatdus100-80,1=19,9 %drogestof.
Verkregenmeelbevat7 %vocht.
Droge stof=93 x19,9=18,5 %vanhetverseproduct.
100
Peruur450kgmeelmet7 %vocht=0,93 x450=418,5kgdr.st.
Versproduct/h=418,5x100=210Jkg.
19,9
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-5Uitdedrogerkomt418,5=504kggedroogdproduct.
0,83
Verdamptperuur2103-504=ca.1600kgvocht.
Cokesverbruik=6000kgperetmaal.
Verdampingscijfer=
=6,4kgwater/kgcokes,
6000
Rodeklaver.
vers
81,8 %vocht
vóórhamermolen 16,5 %vocht
meel
9,4 %vocht
Deverserodeklaverbevatdus100-61,8=18,2 %dr.st.
Verkregenmeelbevat9,4 %vocht.
Hetmeel=100 x 18,2=20,1 %vanverserodeklaver.
90,6
Peruur347kgmeelmet9,4 %vocht. '
Versproduct/h=347 x100=1725kg.
20,1 ••• •
Verdamptperuur1725-377=1348.kgwater.
Ver
dampingscijfer=1348x24„^ g kg/kg
6000
Dezeresultatengevenaanleiding totdevolgendeopmerkingen.
Hetproduct,datindehamermolenkomt,istenat (bijrodeklaver
16,5 %vocht,bijhetmengsel17 %vocht).Aangezienditissamengestelduitblaadjes,v/elkesterkingedroogd zijn,zullendestengeldeleneennogaanmerkelijkhogervochtgehalte dan16,5 -17%
bezitten.Hetvermalenvandezenatte stengeldelenvraagtdaarom
onnodigveelarbeid.Ditblijktduidelijkuitdeomstandigheid,
datindedoorgangdoordehamermolennog7-10 %vocht onttrokken
wordt,hetgeenslechtsmogelijk isalsgevolgvaneenzeeraanzienlijkewarmteontwikkelingindehamermolen.Dehamermolenwerktdus
feitelijkalseensoortnadroger,maarditisdaneenzeerdurenadroger!
Daarombehoorto.i.hetgedroogde product indehamermolente
komenmeteenveellagervochtgehalte,vandeordevan10 %,Dan
zalhetstroomverbruikvandehamermolenaanmerkelijkminderbedragen,enkanditapparaatmeerverwerken.Tochlijktonshetbijplaatsenvaneentweedehamermolenaanbevelenswaardig.Vermoedelijk
isdandebesteopstelling,debeidemolens'achterelkaarteplaatsen,waarbijdeoudemolengrofmaalt (bijv.6mmzeef)ende
nieuwemolenhetgemalenproductverderverpoedert.
Eenmeerintensievedrogingderstengeldelenzaldoortwee
maatregelenbereikbaarzijn:
a)eenhogeredroogluchttemperatuurindetweede trommel,inhoofdzaakteverkrijgendooreenbeteretrommelafdichting;
b)eenlangereverblijfsduurindezetrommel,doordeluchtsnelheiü
teverminderen.Ditkano.i.opdebestewijzeverkregenworden
dooreengroterehoeveelheidmateriaaldoordedrogertelaten
verwerken,gecombineerdmetmeerschotten indetweedetrommel.

-6Voordeeiwitanalyses werdinonslaboratorium.hetvolgende
resultaat gevonden:
Rode klaver
vers
v ó ó r de haraermolen
na de hamerrnolen
Mengsel r o d e k l a v e r - l u c e r n e
vers

voordehamerrnolen
nadehamerrnolen

ruw eiwit
19,0%
16,4%
17.4%
18.5%
16,5 %
17,5 %

verteringscoè'f
f.
44
60
61
62
67
65

Deze abnormale cijfershebbenaanleiding gegeven,alle bepalingen'nogmaalsteherhalen,dochsteeds werdhetzelfde cijfergevonden.Erkandusmetdescheikundige analyse geenvergissing
begaan zijn.Evenminkanmetdebemonsteringvangehakseldvers
materiaaleenfoutvanenigszins betekenende omvangwordengemaakt.
Wijkunnendanookgeenandere verklaringvinden,dandat
tijdenshettransportindebussen verademingheeftplaatsgevonden,
waardoordedroge-stof hoeveelheid verminderd is.Deeiwitachtige
stoffennemenaandeze ademhaling geendeel, zodatdaneente
hoogR.E.-percentage gevondenwordt'.Tevenskandoordeze ademhalingdeverteerbaarheid sterkdalen.Debovenstaande cijfers geven
dus geenuitsluitsel omtrenteventuele achteruitgangdereiwitten
als gevolgvandedroging.
InEngeland ondervindtmenregelmatig deze zelfde moeilijkheden,enneemtman thansproevenmetkoeling doorvastkoolzuur.
Wijzoekendeoplossing ineenandererichting,n.1. doorhetnattemonslrertedesinfecterendoordampvanchloroform ofzwavelkoolstof.Gaarne zullenwijinhetbeginvanhetvolgend droogseizoendeze proefvolgenseenverbeterde werkwijze herhalen.

Wageningen,November1950.

Nr.S773
40ex.

CILÙ.
Ojb$ / e!iV/7 ^

ofroaer

te

U ë> g uer

t

Wcxjeninqen

Mecfecf.

IDrocxjIab.

/ys &
Tb

^

m
fia na/rij ying
Z-Ufqle/o/t'no

Weg te nemen

Ut/ mena trog

ui/

trommels

Om w/na/'

zakken

Hamer ma/en
Xneuzer

Oven»
échuif in toevoer/eicf/nq
Ventilator
Ventil a/on
AfizaMcyc/oon
: Droaqcuc
loon
: Drocqw/ncf/nq
none/
cfrooqcyc/oon
:
Hake>elniachine
: Jacob sla p/e/er
z Menq/raq
haren at'rak
/nr/chti'nq
- Roterende
&/u/e
= Trant/oor/
banc/
flfzuiaVentilator
op afzak Cucloôn

DC

AIL
M

"\

(\c \

CL_
"er

MT

H

77777777777777777777777777777777777777777777777

