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KorteInhoud
Meteengezelschap,hetbestuurendebedrijfsleidersvande
drogerijenteMiddenmeer,Oostwolde,Scherpenisse enUsquertvertegenwoordigende,werdeninDuitslanddriedrogerijenbezocht (teRees,
SauensieckenRatzeburg),ingerichtmeteenSchubwende-Trockner,
systeemvonSybel,waarbijdeontwerperpersoonlijktoelichtingen
verstrekte.
Dezedrogerbestaatuiteenlange,vasteeest,waarovereenkeerwagenmachinaalheenenweerbeweegt.Bijelkeritwordthetgehakseldemateriaalca.35cmvooruitgeschoven,waardoorheteffectvan
eenbanddrogerwordtverkregen.
Dedrogerbiedtveleregelmogelijkheden,zodatzowelnatgroenvoederalsgraanmet20%vochteropkanwordengedroogd,Zelfs
laatdeconstructietoe,fijnezadeninzakkentebehandelen.
Deafgewerkte luchtwordtdoorhercirculatie gedeeltelijkopnieuwbenut;intotaalzijnvoordedroogluchtslechtstweeventilatorennodig.
Dedrogerisgekenmerktdooreenlaagbrandstofverbruik,alsmede
doorzeerlagestroomconsumptie.
Vandeconstructievanverschillendeonderdelenvandezedroger
wordtinditrapporteenbeschrijvinggegeven.Verderwordteen
kostenramingopgesteld;

-2Algemene Beschrijving
DeSchubwende-Trockner (schuif-eestdroger)iseenuitvinding
vanProf.venSybel,vandeT.H.teMünchen.De constructieisontstaanuiteenpoging,ombepaaldevoordelenvanpneumatischedrogers
(intensiefcentacttussenluchtendrooggoed)tecombinerenmetdie
vanbanddrogers (mindergevaarvoorkwaliteitsachteruitgang doorte
hogetemperatuurenbetereregelbaarheid vanhetdreogproces).
Degunstigeresultaten,welke somsbijdrogingopeengewoneeest
wordenbereikt,zelfswathetwarmterendementbetreft,warenaanleiding,t3zoekennaareenverbeteringvandeinrichting ervan,
waarbijalsvoorbeelddemouteestvoorogenstond,metmachinale
keringvanhetdrooggoed.ErzijninNederlandenkelevoorbeelden
vaneenzodanige keerinrichtingingebruik,welke ookvoorhetdrogenvangraneneengoedresultaatblekentegeven.Deschuif-eestdrogerbiedtdevoordelenvaneengoedebanddroger,zonderdebezwarenvandeingewikkelde banuconstructie,nietofzondergeleidekettingenuitgevoerd.
Wegensdeuitgebreideregelmogelijkhedenvanhetapparaatis
ditgoed geschiktvoorhetdroöenvanzeeruiteenlopende landbouwenandereproducten.Naastdegebruikelijke groenvoedergewassenkan
meneraardappelen,wortelen,cichoreietc.opdrogen,dochook
Produktenmeteenveellagervochtgehalte,zoalsmaisengranen.In
Duitslandheeftmenvoortsopdedrogermetsuccesvisgedroogd.
IndienwijonsafvragenofinNederlandaaneendergelijk
droogapparaatbehoeftebestaat,dangaanonzegedachtenindeeerste
plaatsnaardegemengdegebieden,waareenuniverseeldroogapparaat
vangrootvoordeelzalkunnenzijn.Voordezuivereweidegebieden
zalditdrogertype slechtsdankansmaken,indienmengeenspeciale
waardehechtaanverpakkingvanhetgedroogdeproduktinbalen,
enverderdedrogergoedkoperinaanschaffingzaluitkomendande
gebruikelijkebanddrogers.Volgensonzemeningmoetditmogelijk
zijn,mitsdeinrichtingderdrogerijwateenvoudigerwordtgehouden
dandie,welkewijinDuitslandbezichtigden.Opdeinrichtingvan
gebouwenovenzalo.i.aanmerkelijkbezuinigd kunnenworden,terwijlverderdeelectrische installatiemet programma-schakelingeveneenstamelijkluxueusisuitgevoerd.
DeSchubwende-Trocknerwordtin2afmetingengemaakt,die
MagnusenMajorwordengenoemd.Vroegerstondernügeenkleiner
typeopheTfprogramma,dez.g.n.Parvus,hetwelkechtermindereconomischbleektezijn.Sinds1948,het jaarwaaropdebouwnade
oorlogwederomwerd opgenomen,zijnerinDuitsland enFinland45
vanzulkedrogersgeplaatst.
Enkele gegevensomtrentdebeide courantetypenzijninonderstaandetabeltevinden:
Oven
Geinstall
Type Nat produkt Max.water- Droog p r o d u k t Ees1
opp. ,-cap.
electr.
v e rd. k g / h
kgA
(75%) k g / h
m^ 10° k c a l / h vermogen
KW
Magnus 2000-2400
1800-1900
410-570
1.8
30
29
55Ö-760
2.6
39
Major 27ÜÜ-3200
243Ü-2600
44
Deonderstreepte cijferswordendoordefabrikantgegarandeerd,
alsmedeeenbrandstofverbruik,grout850kcal+10$perkgverdampt
water.

-3Wmjkregeninzagevaneenbeproevingsprotokol d.d.12Juni1953
vandedrogerijteRatzeburg (typeMagnus},waaruitblijkt,datde
volgende cijferswerdenbehaald:
Vochtgehalte

Produkt

Natprodukt
kg/h

Waterverd. Kolen- Stroomverbruik verbruik
kg/h

%

83.9
84.4

groenvoedermengsel
gras

2000
2452

1678
2080

204kg/h.

Degemiddeldewaterverdampingvanbeidepartijenbedroeg
1995kg/h,waarvoorverstooktwerden204kgkolen,overeenkomende
meteenverdampingscijfer,groot1:9.8,welk cijfercorrespondeert
met768kcal/kgwaterenduszeergunstigligt.Ookishetstroomverbruikopvallendlaag.
Deproductie-grafiek,weergegevenopBijlage II onderC,geeft
decapaciteitbijverschillendevochtgehaltendooronsopgrondvan
debovenstaande cijfersberekend.
Vanzelfsprekendvallendezecijfersbijgraandrogengeheelandersuit.Hiervoorwordt«pgegeven,da-';bijdroging 20-14%deMagnus
eencapaciteitbehaaltvan3.7-4.0ton/hendeMajor5-5.5 ton/h.
Voordebedieningvaneendergelijke,metoliegestookte,droger
zullen,buitendebedrijfsleider,nodigzijn:
1manvoordebedieningenregelingvandedroger;
2manvoerafzakken,wegenentransportvanhetgedroogdemateriaal;
1manvo)rdebedieningderhakselmachine,
terwijldevoerluiderwagensdezezelflossenmoe+en.Indiencphet
veldgehakseldwordt,aoudetoevoeraandedrogerijverdergeautomatiseerd kunnenwordene.
Aansommigedrogerijenzijnwasmachinesvoorbietenkoppenmet
-blad,alsmedeaardappelwas-ensnijmachinesingebruik.
VoordestichtingskosteninDuitslandwerd onshetbedragvan
300000DMgencemdoDeBondsregeringgeefthierop30000DMsubsidie,
terwijldeLandsregeringverdereenlening,groot50$verstrekt,
waarvandehelftzuivere subsidieisenderesteenrentelozelening.
Alsdroogkostenwerd ons8-15 DMper100kggenoemd,hetgeen
laaglijkt,indienmenbedenkt,datnietophetlandwordtvoorgedroogd.Menbeschouwt verder2000draai-urenreedsalseenzeer
goedeprestatie,waarbijinaanmerkingmeetwordengenomen,datwegenshetdrogenvanbietenbladhetseizoenaanmerkelijklatereindigt
danhiertelande.Echterdienttewordenbedacht,datinhetgenoemdebedraggeenkostenvoorvermalingenvervoerzijnbegrepen.
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-4TechnischeInrichtingvandeDroger
DeSchwubwende-Trocknerbestaatinhoofdzaakuiteeneest,
cngeveer10mlang;debreedtevandeze eestvarieertmethettype
(resp.2.9Oen3.90 m). Demachinalekeerwagenlooptdusbijbeide
drogertypenmetdezelfde snelheid,zodatdedroogtijd gelijkblijft;
slechtsdebreedtevaneestenkeerinrichtingisafwijkend gekozen.
Bijlage Igeeftdealgemene inrichtingschematischaan.
Deeestissamengesteld uitgeperforeerde platen,welkerusten
cpliggersvanroestvrijmetaal.Dezeliggersvindenhunsteunop
gemetseldemurenmetsteunberen.Doordwarswandenisderuimteonder
deeestin4kamersverdeeld,waaruitdroogluchtvanverschillende
omstandighedendocrdeeestwordtgeperst«,Dehoogtevandeeest
bovendevloerbedraagtongeveer2.50m.Deafmetingenderperforatieszijnbovenheteerstevak2mmenverder1.25-1.50mm;
bijgraandrogenwordtopheteerstevakeenandereplaatgelegd.
Delaagdiktevanhetgehakseldemateriaalopdeeestbedraagt
voorgras18-28cm,voorbietenbladaanmerkelijkminder(b.v.12.5015cm).Deluchtoverdrukonderdeeestkanindezegevallenb.v.
5mm,resp.15mmWKbedragen.Deluchtstroomtdoorhetmateriaal
meteensnelheid,welkevoorheteerstevakongeveer 0,6 m/sec.
bedraagt (overhetbruto-oppervlakberekend)ennaarhetlaatstevak
afneemttot0.2m/sec.
Detemperatuurvandedroogluchtwordtaangepastaandeaard
vanhettedrogenprodukt.TijdensdrogingvangrofgrasteRees
noteerdenwijinde4kamerstemperaturenvanresp.215-130-115
en77 0enteRatzeburg (wortelen)resp.230-190-150en118°0.
Hetisookmogelijkopheteerstevakmeteenlagetemperatuurte
werken;vooraardappelen-drogenpastmendaarb.v.50°Ctoe,zulks
inverbandmetkwaliteitseisen.
Eenverdereregelmogelijkheidisgelegenindeomstandigheid,
datdekeerwagenmet2snelhedenkanlopen.Dezeloopwagenrijdtde
eestafinongeveer25s e c ,wachtdaareeninstelbaretijd,rijdt
ingeheventoestand terug,waarnazulkszichperiodiekherhaalt.
Menbeschiktnogovereenverdereregelmugelijkheid.Dekeerwagenkanachtereenvolgensdegeheleeestendaarnadeeerstehelft
dourlopen,welkproceszichtelkenmale opnieuwherhaalt.Zodoende
wordtopdeachtersteeesthelftdedubbelelaagdikteverkregen,
waardoor,aldaardesgewenst,eenlangzaamdroogproceskanwordenbereikt.Tijdensonsbezoekwerdvandezedubbelelaagdikte geengebruikgemaakt.
Dedoorgangstijdvanhetdrooggoed overdeeestkanworden
gevarieerd tussendegrenzenvan20minutenenverscheideneuren.
Devoortbewegingvanhetdrooggoedkanb.v.30-40cmperpassage
vandeSchubwendnerbedragen.Bijeenperiudevan1minuutwordt
dandedroogtijd 33-25minuten.Eenvoordeelis,datderuimte
bovendeeesttoegankelijkis,alishetverblijfernietzeer
aangenaam.MenkandusdesgewenstdewerkingvandeSchubwendner
steedsvisueelcontroleren.
BijdedrogerteReeszagenwijtoevalligeenbrandje,ontstaandoordat demateriaaltoevoergestagneerdhad,zonderdatmen
deovengassennaardehulpschoorsteenhad omgeleid.Dekratertjes
kondenmetbehulpvaneentuinslangzondermoeitewordengeblust,
zonderdatdegeheleeest-inhoudverbrandde.
Aanheteinde vandeeestkumthetgedroogdemateriaalin
oentranspartschroefterecht,vanwaarhetdoormiddelvaneen
elevatornaardehamermolenofafzakinrientingwordtgetransporteerd.
Deconstructievanhetrijdendekeerapparaatisinprincipeop
BijlageIIAaangegeven.Eenelectromotor,gevoeddooreensleepkabel,

-5drijftmeteenoverbrengingdeasmettweerondselsaan,welkede
voortbewegingbewerkstelligen.Derijsnelheidbedraagtnormaal
0.5m/sec.,dochkandoorinschakelingvaneendubbelwerkvergroot
worden.Deeigenlijkekeerderiseensoortfrais,dooreenketting
aangedreven.Omdatdezekeerderplaatselijkeenopenplekindeeest
krabt,iseengesletenplaatijzerenkastaangebracht,welkehetontsnappenvandroogluchtenstofbelet.Eenuitwendigaanhetapparaat
aangebrachtehefboommetlooprolwordtlangseengeleiderailgevoerd,
passeertaanhetbeginvandeeesteenwisselenwordtbijdeterugreisdoordewisseltongomhooggedrukt,waardoordefraiskomtvrij
telopenvanhetdrooggoed.Aanheteindevandeeestdrukteendergelijkewisseldekeerinrichtingwederomomlaag.
Zoalsreedshierbovenwerd opgemerkt,geschiedtderegeling
vandeperiode,waarmedehetwagentjeheenenweerbeweegt,dooreen
verstelbaartijdrelais,da'üdewachttijdaanheteinderegelt.
Detoevoervanhettedrogen,gehakseldemateriaal geschiedtvan
eenbovenhetbeginvandeeestgeplaatstekleinebunkeruit;het
materiaalwordtdooreentransporteurindebunkergesturt.Aande
onderzijde isdezebunkerafgeslotendoorvierkantebalken,gevormd
dooreenpaarsamengelastejT-ijzers.Dezebalkendraaientegenelkaarinovereenbepaaldeheek (ziefiguur) enregelenopdezewijze
dedosering.De Schubwendnerstootaanheteindvandeterugreis
tegeneenhefboom,welkehetdoseerapparaatbeweegt,zodatnaelke
reiseenbepaaldeboeveelheidmateriaalopdeeestvalt.
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Deregelingvantemperatuurenluchthoeveelheidinelkder
vierkamersonderdeeestgeschiedtmethercirculatie opeendusdanig eenvoudigewijze,daterintotaalslechtstweeventilatoren~
voornodigzijn,.
Bovendeeerstekameriseenruime,openschoorsteenaanwezig,
dieinhoofdzaakdeafgewerktelurhtvandiekamer,dochtendele
ookdievandevolgendekamers,verwijdert.Eenfraaie,witterookpluimbovendie schoorsteentoondeons,dateengoedeverzadigingsgraadvandeluchtbereiktwas.
HetluchtsysteemisschematischinBijlageIIBgetekend.
Dehüofdschroefventilator isaangeslotenop18KW,dehercirculatieventilator op7KW,waardoordegeheledrogerslechtsweinigstroom
verbruikt.Ongeveerhet1/3deelvandeovenlucht (1/3van600
kg/min.)hercirculeert.Deregelinggeschiedtcentraaldoormiddel
vaneensysteemmet8hefbomen,zoalsdezevoorhetverzettenvan
wisselsbijdespoorwegengebruiktworden.
Deovenconstructie wasbijtweederbezochtedrogersuitgevoerd
alseenmetkolengestookteovenmetautomatischkettingrooster,
waaropvetkolen-nootjesIVwerdenverstookt,eeninrichting,
welke inDuitslandveelvuldigwordtaangetroffen.Eenzodanigeoven
isweliswaarduurinaanschaffing,dochwerktzeereconomischen
vraagtweinigonderhoud.Er is ookinonsland eentweetaltoepassingenvaneenzodanigeoven.
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Deze oven isuitgerustmeteenroterende cupbrander,merkSaacke
(5300rev./min.,typeSKV 40).De zwareolie,welkeverstooktwerd.
wasop85 Cvoorverwarmd doormiddelvaneenelectrisch"Danfoss
verwarmingsapparaat (10 KW'-).Een "electrischoog"zetdebranderstil
ingevaldevlammochtdoven.
De constructievandeovenzelfis nietinovereenstemmingmetde
ervaring,welkedaaromtrentnadeoorloginNederlandisopgedaan.
Deverbrandingskamerwurdtgevormddoortweeverticalemuren,
waarboveneentoogisgeslagen;^.i. isde cylindrischedwarsdoorsnede
hiervoorveelrationeler.Voortsisdeze oventotdevuurbrug,welke
vanvelevierkante openingenisvoorzien,slecht3mlang,hetgeen
onstekortvoorkomt.Achterdevuurbrugiseenmengkameraanwezig,
metindeachterwand z.g.n.explosieluiken.Deovenwand isdubbel
uitgevoerd,nl.eenlichtebaksteenmuur,eenspouw,waardoordemengluchtwordtaangezogen,endevuurvastebekleding,indeverbrandingskamer bestaande uitvuurvastmateriaalSK36,enachterSK28.
Dewarmeluchtverlaatzijdelingsdemengkamer.
Alsvoordeelvandezeconstructiewerd onsgenoemddegroteregelbaarheid (1s15).Onzemeningisechter,dateendergelijkregelbereik
mogelijkwelmetdebranderzalkunnenwordenbereikt,dochnimmerin
eenoven.Bijzeerkleinedebietenzullendeovenwandenonvoldoende
warmworden,omvolkomenverbrandingtekunnenbereiken,tenzijdan
huisbrandolieverstooktwordt.
Het gebouw,datdoordemachinefabriekEisenwerkFriedrich
SchröderteMünchenbijdedrogergeleverdwordt,meetinplattegrond:
voorhettypeMagnus 19x12m
voorhettypeMajor 19x13m.
Hetisgemiddeld ongeveer9mhoog.Bovendeeesteniseenvloervan
gewapend betonaangebracht,waarboveneenmagazijnruimtevanrond
170m aanwezigis.
VoerNederlandse omstandighedentaxerenwijde stichtingskosten
vaneendergelijkgebouwupf.65000.--f.70000.-.

-7Economische Beschouwingen
Wijwillenthanstrachten,onseenbeeldtevormenvande
investerings-enexploitatiekostenvooreenSchubwende-Trockner
inNederland,zijhetdatditslechtsbij
toenadering
mogelijkzal
zijn.
Defabrieknoemde onsalsrichtprijsvoerhettype"Magnus"
DM104.885.-envoorde"Major"DM118.060.Wijmenen,datdit
bedragwegensvrachtenrechten metongeveer 15%verhoogd moet
worden,hetgeentegendekoersvanf.0.90uitwerktopf.l.035.-perDM.
De investeringskostenwordendans
Major
Magnus
Droger,compleetmethakselmachine,
slijpinrichting,kneuzerenelevatorrd
f.109.000..f,122.000,Gebouw
" 65.000.' ' 70,000..Terrein c a .
" 1 0 . 0 0 0 . - » 1 1 0 ,000, Weegbrug
"
8.000.' 1 8, 000, Transfohuisje+aansl.schakelbord
" 10.000.' 1 10,000,6,000.Tank+leidingen
"
6.000.' '
1
Montage
"
2,500.'
2.500.Onvoorzien

"

4.500.-

»

r

4.500.-

f.215.000.- f.233.000.Geschatte jaarproductiebij
2500draai-uren
Investeringskostenperton
jaarproductie

1400t
rd

f> ±5^_

Dit zijncijferszondervervoermiddelenenzonderhamermolen.

1875t
f# 124# _

-8Exploitatiekosten
Major

Magnus
Dedrogerijafteschrijvenin10jaar
aflossingsbedrag +13%
330/440tonstookolieàf.100.50000/67500KWhstroomàf.0.12
Onderhoud enreparaties
Ionen (bedrijfsleider+4man)
Diversen (belastingen,assurantie,
alg.uitgaven,smeermiddelen,verbruiksartikelen)

f.
tl

tt
tl
il

I!

28.000.33.000.6.000.5.000.23.000.-

f.

10.000.-

ff

f. 105.000.-

Droogkostenper100kg
Vervoerstel
Vermalen

»
ff

!t
ff

30.300.44,000.8.100.5.000.23.000.13.000.-

f. 123.400.-

7.50
2.50
1.90

f. 6.60
" 2.50
" 1.75

f. 11.90

f.10.85

f.
"
"

Aangezienallekostenruimbegrootzijn,zaldedrogero.i,op
grondvandeberekendekostprijsstelligmetanderesystemenkunnen
concurreren.
Deinvesteringskostenvallennietmee;zijzullenvermoedelijk
vooreencoöperatieveloondrogertehoogliggen.Echterdienthierbij
weltewordenbedacht,datmethetgebouw ongeveer170m^pakhuisruimteverkregenwordt,hetgeenindeprijsbegrepenis.Vooreen
handelsdrogerindegemengde gebiedenkomenonsdebovengenoemde
cijferswelaantrekkelijkvoor.
Onsisopgevallen,datmeninDuitslandhetgedroogdeprodukt
nietvermaalt,dochditrechtstreeksuitdecyclooningrotebalen
stortendannaardeboerderijvervoert.Weliswaarwordenhierdoor
dekostenvanvermalingbespaard,dochhiertegenoverisdezeverpakkingswijzevolumineus,enzal. daaromveelopslagruimteenzakken
vereisen.Wijvragenonsaf,ofeenkelderpers,diehetproduktvan
decycloontussenlatteninbalenperst,opsoortgelijkewijzeals
zulksvoorturfmolmgebruikelijkis,hiernieteenmeereconomische
oplossingzoukunnen geven.
Desgewenstzoumendan,annexeenopslagplaats,debalencentraalnauerkunnenverwerken,hetzijtotbrokjesineenKahl-pers,
ofweltotmeelinenigehamermolens.Hetisteverwachten,dateen
dergelijke centraleverwerkingc.q.metmengingmeereconomischzal
kunnengeschieden daninkleineeenhedenopelkedrogerij.Bovendien
zoudenalsdan de bewaar-conditiesbeterindehand gehouden
kunnenwerden.
Hetwilonsvoorkomen,datinverwezenlijkingvanditdenkbeeld
voordehandelsdrogersbesparingzoukunnenvoortvloeien.

Wageningen,December1953
S 1710
100ex.
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