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Inspectie verricht doorP.Kersten.
Rapport samengesteld doorprof,irJ.J.I.Sprenger.

Korte inhoud.
De "Omnia"-spiraalbuisdrogerteZuidwolde iseenuitvinding
vandeheerM.Hoedemaker,dooroctrooibeschermd eneeneerste
uitvoering.Aangezien decapaciteitbelangrijktenachterblijft
bijhetgarantiecijfer,werd eenonderzoek ingesteld,opwelke
wijzehierinverbetering zalkunnenwordengebracht.
De voorgestelde maatregelenbestaan:
1 .ineenverlenging vandedroogweg doorhetaanbrengenvan een
droogbuis enschottenbinnenindebestaande trommel;
2 •inhet terugbrengenvandeoveninzijnoorspronkelijke staat;
3 .ineenwijziging vandeaanvoerinrichting voorhet gehakselde
materiaaldusdanig,datditcontinuindedrogergeraakt.

- 2Inspectie-Rapportvande"Omnia"-spiraalbuisdroger
teZuidwolde (10en11October 1950).

Inleiding.
De "Omnia"-spiraalbuisdroger teZuidwolde (nabijBedum)is
eigendomvandeDrogerijZuidwolde O.V.
DezedrogeriseenuitvindingvandeheerM,Hoedemakerte
Overveen,beschermd doorNed,Octrooinr.55604,alsmededoor
buitenlandsepatenten.DedrogerteZuidwolde iseeneersteuitvoeringenkwamSeptember1948inbedrijf.
Deinrichtingbehoorde eendroogcapaoiteittebezitten'van
500kgdroogproductperuurbij72 %vochtgehalte;echterbleek
dezecapaciteitindepraktijktegentevallen.Eenonderzoek
werdingesteld,opwelkewijzehierin,metbehoudvandebestaande
constructie,verbeteringzoukunnenwordengebracht.
Beschrijvingvandedroger.
Dedrogerbestaatuiteenroterende trommelvanca.1,50m
diameteren4,50mlang.Ronddezetrommelisspiraalvormigeen
met7irwindingendroogbuisgelegdmetongeveervierkantedwarsdoorsnede (494x500mm); uitgeslagenbezitdeze spiraalbuiseen
lengtevanruim47m.Indezebuiskomenlangsdebuitenomtrek
perwinding3dwàrsschotjes,10cmhoog,voor,alsmede3rijenvan
elk 5harktanden,20cmhoog.Dedroogluchtwordtdooreenkrachtigeexhaustorachterdetrommelaangezogen,entreedtuittwee
metoliegestookte ovensdetrommelbinnenviaeenca.3,50m
lanysdroogbuis,waarinhetgehakselde groenvoedergestortwordt
doortussenkomstvaneenroterende luchtsluis.Deaai deconstructietengrondslagliggendegedachte is,datbijrotatievande
trommelhettedrogenmateriaalindespiraalbuislangzaamwordt
voortgeschroefd,indienhet ophetlaagstepuntblijftliggen.De
voortgaande bewegingwordtbevorderd doordekrachtigedroogluchtstroom,welkereedsgedroogdelichtedelensnelzalafvoeren.
Doorregelingmeteenvariâtorvanderotatiesnelheidvandetrommel-welkezelfsintegengestelde zinvande luchtstroomrichting
mogelijkis-heeftmendedoorlooptijdvanhetmateriaalinde
hand.Terbevorderingvanditproceszijnindebuisdebovenomschrevenschotjesenharkenaangebracht.
Uithetschuine eindevandedroogbuiskomthetmateriaalin
een1mlangtrechtervormigvoorstukvandetrommel.Ophetconischebinnenvlakvanditvoorstukzijneveneensstrippenaangebracht,welke tijdensdedraaiinghetproductmoetenvoortbewegen.
Ditvoorstuk draaitdusmetdetrommelmee,enistegendestilstaande droogbuisafgedichtdoorvlakke staalringeneneenglijdringrnetopgespotengegrafiteerdbrons;dedrukisdoormiddelvan
verstelbare spiraalverenregelbaar.
Eendergelijke constructiekomtbijdetrommeluitlaatvoor.
Evenverderiseenkomvormigeruimteasnwezig,waarinzichzware
voorwerpen,zoals stenen,kleibrokken,stukjesijzer*etc.zullen
verzamelen;zijwordendooreenafzonderlijkeroterendeluchtsluis
afgevoerd.BijInspectiebleekhetaantalvandezeongewenste
voorwerpennietonaanzienlijktezijn;echterwerdenookongedroogdedikke
stengeldelenbijhetafvalaangetroffen.

-3Hetgedeeltelijkgedroogdemateriaalkomtvervolgensdoor
eenstijgbuis indedroogcycloon,waardenadroging plaatsvindt;
deluchtvandezecycloonwordt afgezogen door deexhaustor,terwijlhetproductviaeenroterende luchtsluis ineenhamermolen
terecht komt.Op degebruikelijkewijzewordthet meelverderdoor
eenkleine ventilator ineenafzakcycloongeblazen.
Zoalsdeoverzichtsschets Pig.Iaangeeft,isdeopstelling
vandezehulpwerktuigennogalgedrongen^ dehoofdventilatoris
bijnaontoegankelijk voor reparaties (bijv.demontage vande
waaier).Blijkbaarwashierdebeschikbare lengtevanhetgebouw,
(datvanovercomplete oorlogsvoorradenwerd overgenomen')ontoereikend.
Hetgehakseldemateriaalwordt ineenkleinehopper bovende
inlaatsluis gestortdoormiddelvaneentransportinrichtingbestaande uittweekettingenmet emmertjes,opdewijze vaneen
baggermolen.Deaandrijving isgesynchroniseerd metde trommelbeweging,waaraandegedachte tengrondslag ligt,datdebakjes
juist zullen storten,wanneerdeopeningderspiraalbuis beneden
is.Deze inrichtingwerktweinig bevredigend.Inde eersteplaats
stortendebakjesvaaknaast dehopper,enverdervullen zij
zichzelfonvoldoende uit devoorraadsput,zodatdaarbijsteeds
eenmanmethooivorkhulpmoetverlenen.Naar onzemening zou
hiereenaanmerkelijke verbetering kunnenwordenverkregen,door
evenals bijeenbaggermolen inplaatsvaneenachtkant boveneen
vijfkant enonder eenzeskant toetepassen,waaroverdeketting
loopt.
Desynchronisatie vantransportinrichting entrommelisgeen
succesgebleken,aangezienopdezewijzedemateriaalaanvoer
steedsintermitterend werkt.Ookblijvenwelklompenmateriaal
opde bodemvandedroogbuisliggen.
Metbehoud vandebestaande inrichting zouhierinverbeteringkunnenwordengebracht,doorbovendeinlaatsluis eengroterekaaraantebrengen,endeinlaatsluis langzamer telaten
roteren.Plaatstmenverder onder deinlaatopening eenroostertje
vanijzerenstaafjesonder 45 ,danzalhierdoor ookhet blijven
liggenvanproppenafdoendevoorkomenkunnenworden.
Ovens.
Dewarme drooggassenwordengeleverd doortweemet oliegestookte ovens,elkvoorzienvan2cupbranders,fabrikaat Todd
TypeE (max.capaciteit 601olie/hperbrander).De oliewordt
gepomptuit eentankvan ca.50m3, passeert achtereenvolgens een
oliefilter,eentandradpomp,eenmeter eneenregelafsluiter,
welkedooreenthermostaat gecontroleerd wordt.Het olieverbruik
wordt opgegevenals tebedragenhet 1 :61/2 dedeelvandewaterverdamping,hetgeen abnormaalhoog is (normaal1 :10-11).
Bovenopdeovens iseenventilatorgeplaatst,diesecundaireluchtinblaast tussenvuurbrug enmengkamer;dezeventilator
was echtertijdens deinspectienietinbedrijf in'verband metde
kleine productie.Er zijnnaar debranders twee luchtleidingen
gelegd,welke evenmin aangekoppeld waren.
Deluchttoevoernaar debranders isvergroot,doorhetwegbrekenvaneangedeelte.derbemetselingonderdebranders;deze
ondeskundigehandeling dientsterkveroordeeld teworden,aangezienhierdoordeverbrandingsruimte onvoldoende temperatuurzal
bezittenvoorvolkomen verbranding derolie.Tijdens de inspectie
wasslechtséénoveninbedrijf,enproduceerde voldoendewarm*
lucht.

- 4Bovendien kanmengluchtwordentoegelaten dooreenverstelbaregietijzeren deur,aangebracht ondertussenvuurbrug enmengkamer.
De stroom derdrooglucht uit deovens isregelbaardoormiddelvan eentweetal schuiven,dooreenbroekstukkomenbeide
luchtstromen samen indedroogbuis.
De inrichting derovens endemachinaleafwerkingvande
drogermaakt eenzeerdegelijke enverzorgde indruk.
Verrichte metingen enproeven.
Detemperatuur derinlaatlucht indedroogbuiswas
490°C
"
"
"n uitlaatlucht nadetrommelbedroeg
850C
»
"
uitlaatlucht bijdeventilatorbedroeg 75C
Deze temperaturen zijnveeltelaag;destengeldelen van
hetproductblekendan ookonvoldoende gedroogd tezijn.Geadviseerd werd,deinlaattemperatuuroptenminste 600Ctebrengen.
Dientengevolge zal ookdeuitlaattemperatuurwat stijgen,hetgeen
dedroging indespiraalbuis tengoedekomt.
Gedroogd werd rode klaver,met135kgdroogproductper
uur. Detrommelroteerdemet 11/2 omw./min.Rekent men,datde
drogerslechts ophalve capaciteit draaide,dan isditnogabnormaallaag.
Analyses.
Vanditmateriaalwerdenmonsters genomen,methet volgende
resultaat:

vochtgehalte
vera materiaal
nadespiraalbuisdroging
voordehamermolen
gemalenproduct

81.0 io
48.1 io
20,9f*
19,6 i

ruw
zandgehalta eiwit\
5,0 i
3,4 io
4.4 io
6.5 io

verteringscoëfficiënt

21,9 1*
13,7 i
18,1 i
17,1 i

52 i
62 i
57 i
63i

x)Deze percentageszijnberekend opdezandvrije drogestof.
De bovenstaande cijfersgevenaanleiding totdevolgendeopmerkingen.
Eeneindproductmet 19,6 i vocht isveeltenat,enniet
houdbaar.Kennelijkvindt indespiraalbuis onvoldoendedroging
plaats.Verbetering ismogelijk,doordetemperatuuroptevoeren, gecombineerd metverlenging vandedoorgangstijd.Eenbetere
inrichtingvandemateriaaltoevoer zalgedeeltelijk verbranden
kunnenvoorkomen.
Het zandgehalte ishoog;ditkanverband houdenmetsterke
regenval.
Deachteruitgang derruweeiwittenkanveroorzaakt zijn
doordrogingbijtelage temperatuur.-Het cijfervan13,7 i na
despiraalbuisdroging isniet aannemelijk, en zalwelmoeten
worden toegeschreven aande lastige monsterneming.
Hetverschijnselvan eenlageverteringscoëfficiënt inhet
versemateriaal zijnwijherhaaldelijk tegengekomen.Hiervoor
isnoggeenafdoende verklaring bekend;naar demogelijkeoorzakenwordt eenonderzoek ingesteld.

- 5Maatregelen terverbetering;.
De drogerlijktonsgeconstrueerd volgens eengoed principe.
Datmeteeneerste uitvoering minderbevredigende resultatenbereiktworden,isbijnieuwe drogersystemenherhaaldelijkgeconstateerd.Er dientdus tewordengezochtnaarmaatregelen terverbetering,dieindeeerste plaats dienen tebestaanineenverlengingderluchtweg.Het islogisch,hiervoorhet inwendige vande
trommeltebenutten,endaarinschottenaantebrengen.
Sehiervoor toe tepassen constructie zalaandevolgende
eisenmoetenvoldoen:
1 .gemakkelijk monteerbaar;
2 .deafstand derschotten dientverstelbaar tezijn;
3 .stenene.d. dienen teworden afgevoerd}
4 .toegankelijkvoor schoonmaken eninspectie.
Tervoldoening aandezeeisenstellenwijde constructie
voor,zoalsdezeinPig.IIisafgebeeld.Delucht treedtbinnen
dooreenverlengde droogbuis (600mmdiameter),enstroomt terug
langs eenzeventalschotten,alvorens despiraalbuisbinnente
treden.Eendetailtekening vandezeschotten isgegevenbijPig.
Ill; elk schotheeft twee sleufvormigeopeningen,welke bijopeenvolgende schotten telkens90 tenopzichte vanelkaargedraaid
staan.
Bijmontageworden eerstde schottengeplaatst,vervolgens
wordt debuisingeschoven,daarnadeschottenmetdebuisverbonden,waarnademonteur deonderste sectoren,diealsmangatdienst
doen,achterzichsluit.
Deonderlinge afstand dezerschottenisonzeker;dezeafstand isnaarbestewetengeschat.Blijkt indepraktijkveranderingnodig-teconstateren doordoormeting vandedroger-,dan
is zulksbijdevoorgestelde constructieop eenvoudigewijzemogelijk.
Haaanbrengenvandezeveranderingen zaldegunstige»mwentelingssnelheid vande trommel,alsmedede inlaattemperatuur
-afhankelijkvanhetvochtgehalte endeaard vanhet tedrogen
materiaal-opnieuw experimenteelmoetenwordengeztcht.
Detekeningen voordezewijziginghebbenwijkunnensamenstellendankaijdewelwillendheid vandeN.V.De Plaatwellerij
teVelsen,diededrogervervaardigde enonsdewerktekeningen
terbeschikking stelde.Aangeziendeze constructieve details
slechtsvoorenkele lezersvanbelangkunnen zijn,werdende
figuren IIenIIIuit denormale exemplarenvanditrapportweggelaten.
Wij zijnvanmening,dat deconstructieve inrichtingvan
dezedrogeralleszinsmotiveert daarmedeverder teexperimenterenentetrachten,eennormale productiecapaciteit tebereiken.

Wageningen,November1950.
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