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Korte inhoud
Inhetkortwordtmelding gemaaktvandestandvanzaken
"betreffendehet drogenvanhooi indeschuur enindetasenvan
hetdrogenvangraanopde"boerderijinWest-Duitsland (naaraanleidingvan"bezoekenaandeD.L.G. tentoonstelling teHannover
enaanenkele institutenteVölkenrode bijBraunschweig).

- 2Inleiding
Tezamenmet Ir.P.Wiertsema,adj.Directeurvanhet
I.B.V.L. teWageningen,werd doorschrijver op12en13septembereenbezoek gebracht aandeD.L.G.tentoonstellingte
Hannover enop14septemberaanenkele institutenteVölkenrode
(InstitutfürLandmaschinenenInstitutfürBauforschung). In
ditrapportwordt inhetkort eenenandermedegedeeld over
dehuidige standvanzakenbetreffende hetdrogenophetlandbouwbedrijf inWest-Duitsland (hooiengranen).
I.HETSCHUUR-ENTASDROGENVANHOOIMET ONVERWARMDE LUCHT
InDuitsland heefthet schuurdrogenmet onverwarmde lucht
(eigenlijk tasdrogen,wantmeestalblijfthetgedroogdehooiin
eenstapelvan 5tot6mhoogliggen)vooral inhet Zuiden
tamelijkveeltoepassing gevonden.Mede doordemogelijkheid
totmechanisatie ismenertoeovergegaan.
Prof. Seglerdeeldemede,datereenpaarduizend installaties inwerkingzijn.
Mendroogt ophetveldvóórtot 35-45 1°vocht enbouwt
destapelopinlagenvan0,8 - 2,5m,afhankelijkvanhet
vochtgehalte.Nadat deonderliggende laaggenoegzaam isgedroogd
wordt devolgende eropgebracht.Hetdrogenvanzo'nlaagkan
4 tot12dagenduren.
Verschillende systemenvanluchtdoorvoer zijningebruik.
Zekunnenallevoldoenalsergezorgd wordtvoorgelijke
afstandenwaaroverdeluchtdoorhetmateriaal stroomt.De
luchthoeveelheid bedraagt 0,06 -0,1 m3/sec.m2of 220-330
m3/m2uur (berekend ophetgrondoppervlak).
Menwerktblijkbaarveelmethoutenkanalen,waarinmen
toegangkankrijgenomkleppente openenofte sluiten.De
ventilatorenzijnvanhetaxiale type enmeestal ineenvierkant ijzerenraamgemonceerd,dat omklapbaaris.Zezijnook
vaakverplaatsbaar.Menheeftb.v.verplaatsbare ineenbuis
gemonteerde eenheden (opwieletjes).Ditzijntweetraps
axiaal-ventilatorenmet capaciteitenvan7000tot 30.000m-yuur•
3 tot 10pk,prijzen860tot 2380D.M. (fabr.Robert Hildebrand
MaschinenbauG.m.b.H.,Oberboihingen,Württ.).
Verdere fabrikantenvanaxiaal-ventilatorenvoorschuurdrogingzijn:Gerätebau SchwartingK.G.,Eriskirch/Bodensee.
Dezefirmalevert eveneens eenautomatische regeling,
waarbijdeventilatoralleendraaitalsderelatievevochtigheidvandebuitenluchtvoldoende laagis.
Menkandeze apparatuurdanlatenwerken:
a.Doorgeheelmet dehand inenuit teschakelen.
b.Deventilatordraait 2uurzodradeR.V.voldoende laagis.
c.Deventilator draait1uurzodradeR.V.voldoende laagis.
d.Deventilator draait alleenalsdeR.V. lagerisdaneen
bepaalde afgestelde waarde enstoptalsdeR.V. hogeris
daneenbepaalde ingestelde anderewaarde.
Siemens-SchuckertA.G.
Ookdezefirmavervaardigt kleineverplaatsbare (draagbare)
axiaal-ventilatoren,passend bij+20m2grondoppervlak.
Diameter 400mm,2800toeren,l,l""kW.
Luchtverplaatsing 6800m-yuur^ij 25mmW.K.
en
1800 "
" 70" "

-3Deprijservan (zondercanvasbuisenzonderdraaginrienting)
is670D.M.
De stroomkostenvanhet drogenmet onverwarmde luchtbelopen
8 - 3 2 D.M. perton.
II.HET SCHUURHOOI-ENTASDROGENMETVERWARMDELUCHT
VolgensProf. SeglerismeninDuitsland nognietgekomen
totdeconstructie vaneenpraktische niettedure indirecte
luchtverhitter (metoliegestookt)voorhetdrogenvanhooi
instreken,waarhetklimaathetdrogenmetonverwarmde lucht
niettoelaat.Dehijproevengebruikte exemplarenwarenwel
goed,dochtamelijkkostbaar.
Hetbetreftapparaten,dievoorhetvoorverwarmenvan
vliegtuig-enanderemotorengebruiktworden.Sedert1952
zijnervolgensProf.Seglerverscheidene installatiesingericht.Dekostenvoorolie enenergiebelopendaarbijongeveer 52D.M. pertonhooi.
Het doelbewustgebruikmakenvandebroeivoorhetdrogen
vanhethooi (latenbroeienendaarnakoudblazenetc.etc.)
wordt inDuitsland nietaanbevolen.
Ï H . HETDROGENENOPSLAANVANGRAANOPHET LANDBOUWBEDRIJF
InDuitsland zoektmendeoplossingvanhetprobleemvan
hetdrogenvangraanophetlandbouwbedrijfkennelijk intwee
richtingen:
a.menbeoogthetgebruikvankleine drogersmeteen
capaciteitvan?à1tonperuur (bijeenvochtonttrekkingvan4- 5 f°);
b.mendroogttijdens deopslag inz.g.droogsilo's,
hetzijmet onverwarmde,hetzijmetverwarmde lucht
(dithangtv n demogelijkheden afi.v.m.het
klimaat).
A.Kortebeschrijvingvaneenaantalkleine graandrogers
Dechentreiter-droger
Fabr.J.Dechentreiter,Maschinenfabrik G.m.b.H.,
Bäumenheim,Bayern.
Dit iseengrotendeelsvanhoutvervaardigde discontinuwerkende graandroger,v/aarbijhetgraanintwee
"jalouzie"-schachtenwordtgedroogd.
Erbestaat eenmogelijkheid hetgraaneerstdoor
middelvancirculerende lucht opdevereiste temperatuur
tebrengenenpasdaarnamet deluchtverversing tebeginnen. Tenslottekandanmet onverwarmde luchtwordengekoeld.De installatiebestaatuit eendrogeroppoten
(metafzakinrichting),alsmede eenindirecteluchtverhitter,ventilator enluchtkanalen.
Metingen,verricht dooreenofficiële instantie,
wezenuit,datdevulling1900kggroot is.Dezewordt in
+105minutengedroogd,wateronttrekking 3,5 à4#.
Deprijsbedraagt+8000D.M. (zondervrachtenmontage).
Dedrogerisnietbijzonder duur.Eenbezwaar is,dat
deopvangcapaciteituiteraard nietgroot isendater

voortdurend bediening aanwezigmoet zijn.Eenvoordeelis,dat
hetgraaninbetrekkelijk dunnelagenwordt gedroogd.Almetal
isheteenoplossing,die deaandachtverdient.
Rietberg-droger
Fabr.Rietberg-Werke,Rietbergi.Westfalen.
Ditiseendroger,waarinhetgraanineenvertikale schacht
wordt gedroogd engekoeld.Eriseenschuifaanwezig,die
droog-enkoelzônevanelkaarkanscheiden,hetgeengemakkelijk
isbijhetbeginvanhetdrogen.
Capaciteitvolgens opgave+1000kgperuurbij 4-- 5 1°
vochtonttrekking.
Prijs inclusiefhalfautomatischemet oliegestookte
indirecte luchtverhitterengraanlosinrichting 7650D.M. (excl,
vracht etc. ).
Vandeze drogerzijnnaderegegevens opgevraagd.

Fabr.WilhelmJäger,Königswinter(Rh).
Dit iseenkleine discontinuwerkende drogermeteencapaciteit
van 500-600kgperuurbij4- 5 i°vochtonttrekking.Het
graanwordtgedroogd in2staandelagen.Mendroogt eerstmet
warme lucht engaatdaarnaovertotkoelen.
Mengebruikt eenindirecteverhitter;bijstokenmetolie
wordteenbakbrandertoegepast.
Alsprijswerd opgegeven6700D.M. voor eenmet oliegestookte droger.Hierbijkomendannog dekostenvooreenverhoogde opstelling en/of eenafzakinrichting. Ookeenvulinriehtingisniet indezeprijsinbegrepen.
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Fabr.WilhelmJäger,Königswinter(Rh).
Er zijn2standaarduitvoeringenvandeze continuwerkende
drogersmet capaciteitenvan600-750en1200-1500kgper
uur (4-5 <f0vochtonttrekking).Grotere drogerskunnendesgewenst ookwordengemaakt.
Bijhetgrotere standaard typevalt eengoedeuitvoering
betreffende deluchtverdeling doordegraanlaagop.Inde
graanlaag,waardoorheendelucht stroomt,zijnenkelewoelers
gebouwd.
Alsprijzenwerdengenoemd 10.000D.M. voorhetkleine en
18.750D.M. voorhet grote type (zondermontage,zondervracht).
22!É2Ëaï_ê£a§:ïi-enzadendrogers
Fabr. "Neusaat"G.m.b.H.,FritzDöring&Co.,
Bergisch-Born (Rhld). (Importeur Luidenburg)
Gefabriceerd wordt eenserie continuwerkende graan-en
zaaddrogers,v/erkende indegeestvandeMorris-drogers,met
capaciteitenvanaf 500kgperuurtot6000kgperuur (5 1°vochtonttrekking).Vanhetkleinste typebestaat ereenverrijdbare
variant.Erbehorenindirecte luchtverhitters bij,werkend met
bakbranders (inprincipe iscokes ofelektriciteit ookmogelijk).
Hetkleinste type,500kg/uur (ofbijeenflinkevochtonttrekkingvan8- 10 % 250kgper uur),kost8850D.M. inclusief deverhitter,waarbij geenverhoogde opstelling enook
geentoe-enafvoerinrichting isinbegrepen.
Deprijsvaneen1500kgdrogermetverhitterkomtop
20.000D.M.

Emceka-droger
Fabr.KalkerTrieurfabrik,Mayer& Cie,HeumarBez.Köln.
(ImporteurPrinsse &Co.,Rotterdam)
•Eentechnisch zeerinteressante trommeldroger,capaciteit
volgens opgave1500kg/uurbij4- 5 1°vochtonttrekking (geschiktvoorkleine coöperaties).
Debouw iszeercompact,doordat ereigenlijk 4trommels
inelkaarzijngebouwd (indegeestvandeAmerikaanse "Heil"drogersvoor gras).Menvoertaan,datereenvoorreiniging
plaatsvindtbijhetvullenenverder,datereenvóórwarmzOne
entweedroogzone's inde trommel zijn.Dekoelingvindt in
eenapartapparaatplaats.Alles iscompact tezamengebouwd
met eenindirecteverhitter.Hetapparaat dient opeenverdiepingtestaan.
Alsprijswerd genoemd 23500D.M.
De drogers,diewerdenaangetroffenendie inhetkortbeschrevenwerden,kostenbijeencapaciteitvan-g--1ton
4 fo-5 <fovochtonttrekking ongeveer8000- 10.000D.M., waarbij
dannogvoorzieningenbetreffende hetafzakkenkomen,alsmede
vracht enmontage.Bedacht dientteworden,datdeze drogers
geengrote inhoudhebben,zodatopeenbedrijfwaarbijtoepassingvaneenmaaidorser,opeengegevenmomentflinkehoeveelhedengraanbinnenkunnenkomen,nogvoorziendientteworden
ineenopvangmogelijkheid.Verdervereisenzevoortdurend toezicht enbediening,waarvoor1manperploegoverigens ruim
voldoende zalzijn.Wilmengeheelmechaniseren,dankomende
kostenhiervoor ernatuurlijk volledigbij (stortput,jakobsladder,vijzel e t c ) .
BijdeproeventeGroningen,dit jaargenomen,zijneen
vóórdrogereneendroger inwerkinggeweest,dieperetmaal
tezamen+10tonbij8-10#ofrond 20tonbij4-5 <$>vochtonttrekkingkunnenverwerken.Zehebbentezameneeninhoud van
+ 20ton,zodat eenflinke opvangmogelijkheid aanwezig is,terwijl 'snachts automatischwordt doorgedroogd.Deze oplossing
komt onsgoedkopervoor,aangeziendeze beide drogers inclusief
indirecte verhitter enleidingenrondf.7500,-hebbengekost.
Ditisminder dandeDuitse drogersvangelijke capaciteit
hierzullenkosten,alsmendeinvoerrechtenenverderegebruikelijkeverhogingen inaanmerkingneemt.
^*Kortebeschrijvingvaneenaantaldroogsilo's
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Fabr.Horstkötter&Co.G.m.b.H.,Beckum.
Dit zijngeheelvanmetaal geconstrueerde vertikale cylindrische
luchtdoorlatende silo'smetofzonderventilatiemogelijkheid.
Inhetlaatstegeval zijnde silo'svoorzienvaneencentrale
luchtdoorlatende luchtaanvoerbuis.
Demaximale hoogte is6m.Zekunnenmetvlakke of conische
bodem enmet ofzonderpotengeleverd worden.
Enkele belangrijke afmetingenzijn:
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Buiten
diameter

Laagdikte

mm

Binnenhuis
diameter
mmx)

1250
1900
2500
3150

250
310
310
310

500
795

mm

1095
1420

Inhoud"bij
4mhoogte
ton

3,6
8,4
15
24

x)Grotere binnenpijpen (diameter380en450mm zijndesgewenst
verkrijgbaar).
Deprijzenhangenuiteraard afvandeuitvoering.
Eengeventileerde silo oppoten,vvandhoogte 5m,"buitendiameter
1,9 m,laagdikte 0,8m,inhoud11,4ton,kostmet binnenpijp
+ 2750D.M. Hierinisdeventilatornietbegrepen.
Defirmalevert eveneenspneumatische graantransporteurs
(waarvandeventilator alsluchtleveranciervooréénsilokan
wordengebruikt)enverhitters.
Menkankiezentussenelektrische-,metcokesofmetolie
gestookte indirecteverhitters.
Eenelektrische luchtverhittervan18kW (komtovereenmet
1,5 -21olieperuur)kostrond 600D.M. Eencokesovenkost
+ 1000D.M. enautomatische met oliebrandervoorziene ovenkost
rond 2500D.M. Dezeprijzenbetreffenovens,dievoldoende zijn
voorhet drogenvan 10tongraanperetmaalbijeenvoehtonttrekkingvan4- 5 %(deze capaciteit isvooreennormaalbedrijf
bijmindergunstigweer enhetgebruikvaneenmaaidorsereigenlijkte klein).

Fabr.Friedrich GraepelG.m.b.H.,Doeningen (Oldb).
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inverschillende dimensiesverkrijgbaar.Zezijn,evenalsde
Tornado-silo'suitlosseringenoptebouwen.Ze staanoppoten
enhebbeneenconischebodem.De centrale geperforeerde luchttoevoerbuisheefteendiametervan+400mm.Erwerdengeen
prijzengenoemd.
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Fabr.Engelbrecht&Lemmerbrock,Maschinenfabrik (23)»Melle.
Dezefabriek,
fabriek,
bekend
bekendom
om
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transportinrichtingen
voorgraan,
graan,
fabriceert
fabriceert
eveneens
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droogsilo's.
droogsilo's.
Ze
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Tornado endeGraepel-silo'sgeheelvanmetaalvervaardigd.
Erwerdengeenprijzengenoemd.
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Fabr.J.Dechentreiter,Maschinenfabrik G.m.b.H., Bäumenheim/
Bayern.
Dezefirmafabriceertvierkante houtensilo'smetwanden
volgenshet jalouzie systeemeneenditobinnenhuis,eveneens
vanvierkante doorsnede.Debinnenhuis isopde gebruikelijke
w
ijze afte sluitendooreen "zuiger"metkatrol.Standaardafmetingen 2,70x 2,70m,brutohoogte 3,90m.Inhoud ruim15ton
graan.De silokost 2200D.M. Eenbijbehorende centrifugaalventilator (11000ra-Vuurbij65mmW.K.-8pkmotor)kost
1200D.M. Eenindirecte luchtverhitterkost1500D.M. Eenjakobsladder (15tonper 50min.,4,90mhoog,1pkmotor)kost §20D.M.

- 7Deze islangseen"batterijsilo'sverplaatsbaar endientvoor
hetvullen (zakkenmoetenmetdehand inde jakobsladder
worden gestort).Andere afmetingenzijnmogelijk.
Erwordenkleinere jakobsladdersmetafzak-inrienting
geleverd voorhetledigenenvoorhet omzetten.De silo'shebbeneenvlakkebodem,zodaterhandkrachtbijtepaskomtom
zegeheelteledigen.Delaagdiktevanhetgraanisvrijgroot,
ruim1m (inhorizontale richting).
Droogsilo^s_van_hout
Fabr. OberhessischesHolzwerk,Lauterbach.
Zes- ofachthoekige silo's,geheeluithout geconstrueerd
(jalouzie-systeem),alsmede eendito centrale binnenhuis
staan (metvlakkebodem)opeenhoutenluchtdrukkamer,waarin
luchtgeblazenwordt-«dooreenventilator.Eensilometeen
graaninhoud van18m (+12ton)heeft eenlaagdikte van80cm.
Debinnenpijpheeft ongeveereendiametervan60cm.Alsprijs
(zondervracht,zondermontage enzonderventilator enverhitter)wordt 2110D.M. opgegeven.
Vierkantehoutenbakkenmet eenroostervloer,voorzienvan
gaas,diemeestalinbatterijenvan3stukswordengeleverd.
Eenbatterijvan3kisten,2x 2mvloeroppervlak perstuk,
wandhoogte 1,80m (laagdikte 1,5 m ) , totaalinhoudvooralle
drie18nß (12ton),kost zondervracht enmontage1128 D.M.
Hierbij zijnventilator eneventueelverhitternietinbegrepen.

Fabr.EisenwerkDrahtBremerG.m.b.H.,Marktheidenfeld.
Eengeventileerde silo,diameter 2,8m,hoog2,6 m,metbinnenhuis (diameter0,4 m ) , oppoten,inhoud 12ton,kost 2000D.M.
(zonderventilator).
Delaagdikte is1,2 m (horizontaal gemeten).
Eenverhitter-ventilator combinatie komt op2074D.M.
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SysteemDr.Schmidt.
(Fachverband Zement e.V.,Köln,HiehlerStrasze 8.)
Deze silo's zijngebouwdvanspecialebetonnenstenen,
waardoor rechthoekige ofzeskantige cellenontstaan,waarin
delucht doorhet graanvande enewandnaardeandere stroomt.
Ookwordenronde silo'sgebouwd meteenronde centraleluchttoevoerleiding.
Bijdezeskantige cellen (wandbreedte 0,62 m)isdelaagdikte1,08 m.Neemtmendewandbreedte op1,24m,danisde
laagdikte 1,6m.
Eenberekeningleert,datalsmenindeholle steeneen
maximale luchtsnelheid van 10m/sec.toelaat,deluchthoeveelheid doordegraanlaag195m3/m2uuris.Dit ishet gevalals
mende silo's inéénenkele rijplaatst.Plaatstmenze,zoals
ookwordtaanbevolen,b.v. ineendubbele rij. danwordtdeze
luchthoeveelheid slechts indeordevan100m-VmAiur.
Deze silo's zijneerderoptevattenalsbewaarsilo's dan
alsdroogsilo's;inelkgevalmaghetgraano.i.niettenat
zijn.
Dewandenkostenpertoninhoud ongeveer 40-60D.M.
Dit isgoedkoop.Hierbijkomenevenweluiteraard nogdekosten
voordeondergrondse luchtkanalen,deventilatorenendeverhitter,deapparatuurvoorhetvullenenledigenetc.
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Hetdrogenindroogsilo'sgebeurt,zoalsreedswerd
vermeld,met onverwarmde ofmetverwarmde lucht.Hierbijmoet
menweeronderscheid makentussen silo'swaarinhetgraan
"blijftliggenensilo'sdieminofmeerdefunctievaneen
drogervervullenenwaarinhetgraanalleentijdensdedroging
verblijft.
Hetvalt op,datmenover 'talgemeeninvrijdikkelagen
droogt.Deuitvoeringkanzijnindevormvanvierkante bakken
vanhout ofvanhout enboard,indevormvancylindrische
silo'smetbinnenhuis (metaal,hout ofhoutenboard of
board enmetaal),waarbij somsi.p.v.deronde doorsnede een
zes-ofachthoekige doorsnede istoegepast.
Alsventilatorenwordenzowelaxiaal-alscentrifugaalventilatoren gebruikt.Voorgranenschijntwatbetreftdeeerste categorie eenontwikkeling aandegangtezijnbijSiemensventilatoren.Hetzelfde geldtvoordeluchtverhitters.Erzijn
indirectwerkende luchtverhitters verkrijgbaar,diemetcokes
enandere diemetlichte oliegestooktworden (bakbranders).
Deprijzenvandezeverhittereliggennietbijzonderhoog.De
warmtewisselaar lijkt inhetalgemeenaandekleinekant.Opvallend is,daterweinigofnietste zienwas ophetgebied
vanpropaanverbranding.WelisSiemensbezigmethet ontwikkelen
vanelektrischeverhitters.
Enkelefabrikatenvangeventileerde silo'swordentegen
vrijconcurrerende prijzengemaakt,alhoewel deprijzenvoor
Nederlandse begrippentochookweernietbepaald laaggenoemd
kunnenworden,alsmenbedenkt,daterbijinvoerextrakosten
bijkomen.
Uitdetentoongestelde apparatenkrijgtmendeindruk,
datmeninDuitsland inhetalgemeenrekentmethetbinnenkomenvanhet graaninzakken.Erwordtblijkbaarveelgewerkt
meteenvoudige graanblazers,waarinhetgraanuitdezakgestortwordt.
IV

' EENVOUDIGEWEEGINRICHTINGEN VOORGRAANOPHETBEDRIJF
Fabr.Engelbrecht&Lemmerbrock,Maschinenfabrik (23)Melle.
Dezewerkenautomatisch;zebestaanuit eendubbelekipbak,
waarbijper2xkiepeneentelwerkversteld wordt.Menheeft
2 standaard modellen,dxeresp.3en4,5 tongraanperuurmet
eenredelijkenauwkeurigheidwegen.Prijzen:(excl.vracht etc.)
435en525D.M.

Wageningen,oktober1956.
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