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METINGENAANDUCROOENBRAUNS-DROGER
UITGEVOERDTEMIDDELBURG 27- 28JUNI1950

MetingenaaneenDuCrooenBrauns-droger
uitgevoerd teMiddelburg 27- 28Juni1950,

Metingenverricht doorF.KerstenenJ.Kreyger.
Rapportgoedgekeurd doorProf.IrJ.J.I.Sprenger.
Conclusies.
AaneenDucrobra-drogerwaseenwijzigingaangebracht,door
devoorwoelerteverwijderen,waardoorhetwerkzame stukvande
eerste droogband ca.2m,langerkonworden.Zondervddrdrogenop
hetveldkonden dientengevolge dedoordefabrikant gegarandeerde
cijfersruimschootswordengehaald,zulksintegenstellingmetde
productievan1949 (vdordeverandering).
Wegens ongelijkmatige verdelingvandegraslaagverdientdezewijziging echterniet onverdeeldaanbeveling.Constructieve
bandverlengingmetbehoudvandewoelerisbeter,dochkostbaar.
Bijdeproefkonwordengeconstateerd,datbijlucerneeerst
deblaadjes drogenendaarna destengels.Teneindeachteruitgang
vandeeiwitverteringscoëfficiënttevoorkomen,verdientvoor
lucerne eenandere snelheidsverhoudingvanbeidebanden dan1 s3
aanbeveling.
Yfeargenomenwerd,datverwerkingvanhetgedroogdeproduct
doordehamermolenmetaanmerkelijkevochtonttrekkinggepaard
gaat.
Uit dewarmtebalanskoneenoordeelwordengevormd omtrent
dewerkingvandecirculatiebuis.Het effectvandezebuisblijkt
neertekomenop12$brandstofbesparing.
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Inleiding.
Deze drogeriseengroteDucrobra-droger,nadeoorloggebouwdmet steunvanLandbouwherstelvoordeCoöperatieve Grasdrogerij "Walcheren"teMiddelburg.
Intotaalzijnervandittypedroger't>stuksgebc^vdCMlddelburg,
Zierikzee,Scherpenisse,Heenvliet,WorkumenWolvega),waarvan
devier eerstgenoemde doorLandbouwherstelwerdengefinancierd.
Volgens degarantie-bepalingen zoudeze drogerbijbeproevingmoetenkunnenproduceren?
500kg drooggrasuit 1660natgras/hbij1 i 6jt cokesverbruik
425kggedroogde lucerne/huit1411kgverselucerne.
Dezecijfershebbenbetrekking opeenvochtgehaltevan72-g-$.
Herleid opdebijdeproefgevondenvochtgehaltenvan83,5 1°voor
grasenvan82,3 i°voorlucernezaldit ongeveer overeenkomen
m e t%

83,5 1° %282kg drooggras/huit1540kgnatgras/h
82,3 1° i 260kggedroogde lucerne/huit1320kgverselucerne
(gemiddeldswaardenvanwaterverdamping constant ennatmateriaalconstant).
Gedurende dewinterheeftmenaandedrogereenverandering
aangebracht,doordevoorstewoelerteverwijderen,waardoorhet
voorste deelvandedroogbandkonwordenverlengdmet eenstuk
vanca.2m.
De doelmatigheid vandezeverandering zalhierondernaderin
beschouwingwordengenomen.Dealgemene inrichtingvandedroger
volgtuit detekening,alsBijlage Ibijditrapportgevoegd.
Demetingen.
Dezemetingenwareninhoofdzaakbestemd ominzicht teverkrijgenindewerkingvandecirculatiebuis,welke eendeelvan
deafgewerkte schoorsteengassenterugvoertnaardeoven.Deze
buiskandooreenindeschoorsteenaangebrachteklepgeheelof
gedeeltelijkwordengesloten.
Doorde omstandigheid, dattijdens demetingachtereenvolgenseenpartijlucerne eneenpartijgraswerdgedroogd, kan
tevenseenvergelijkingwordengemaaktvanhetgedragtijdensde
drogingvandezebeideproducten.
Gemetenwerden?
1.Snelheid entemperatuur derafgewerktegassenindeschoorsteenenindecirculatiebuis.
2.Temperaturen onderenbovendedroogband opverschillende
plaatsen.
3.Debandsnelheden.
4.Hetcokesverbruik»
5.Energie-verbruik entoerental derverschillendeventilatoren.
6.Hetvochtgehaltevanhetgras op3plaatsenindedroger.
7.Hetvochtgehaltevandeafgewerktelucht.
Uit dezegegevenskoneenglobalewarmtebalanswordenberekend«
Demeetcijferszullenhieronderbij deverschillende onderwerpenwordenmedegedeeld.
A.Decapaciteitvandedroger.
Tijdens deeersteproefmet lucernewerdvolgensweginggedroogd?
Versmateriaal
25860kgin17uur=1521kg/h
Verkregenmeel
5220kgin17uur= 307kg/h
Brutowaterverdamping 20640kgin17uur=1214kg/h

- 3Het vochtgehalte dermonsters bleek te bedragen;
Versmateriaal
82,3 1°
Uit de droger
11,8 $
Uit dehamermolen 6,4 1°
Volgens deze cijfers bevatte deaangevoerde lucerne:
(100- 82,3)x 15,21= 269,2kg/h droge stof
enhet meel
(100- 6,4)x 3,07= 287,4kg/h droge stof.
Inaanmerking nemende, dat eenfout inhet vochtpercentage van
82,3 eengrote invloed heeft ophet resultaat,kloppen deze cijfers wel?het laatste cijfer van 287,4 zalhet nauwkeurigste zijn
enverder worden aangehouden.
Uitgaande van deanalyses,was het verloop der droging als
volgt.
1521kg/h lucerne bevatten 1234kg water + 287kg droge stof.
325kg/h lucerne uit de droger bevatten 38kg water+287kgdr.s"k
307kg/h lucerne uit dehamermolen bevatten 20kg-water+ 287 kg
dr...st.
Er blijkt bij het malen nog eenniet onbetekenende hoeveelheid vocht onttrokken te worden.Door demaalarbeid verkrijgt
het meel eenhogere temperatuur danwaarmede hetuit de droger
komt. Het isbegrijpelijk, dat de luchtstroom van de afzakcycloon
dannog eenmerkbaar drogend effect kanuitoefenen.
De capaciteit van de drogermet lucerne van 82,3 i°vochtgehalte bedroeg inhet afgelopen jaar 1949 volgens statistischmateriaal van deheerM.H.Huismangemiddeld 188kg droog/uur,behoorde overeenkomstig degarantiebepalingen 260kg droog/uur te
zijn, terwijluit demeting gevonden werd 307kg droog/uur.
Dit gunstige resultaat zalvoor eengroot deelmoeten worden
toegeschreven aan de bandverlenging, welke blijkbaar voor lucerne
een zeer goed resultaat geeft.
Bijbeoordeling van deze cijfers dient inaanmerking te wordengenomen, dat jonge lucerne vande tweede snede verwerkt werd
tijdens deproef.Het gewas was desmorgens om 10uur gemaaid,
en duspractisch,niet vöörgedroogd ophet veld.
Verwacht mag worden, dat door ongeveer 24uur vódrdrogen
nog eenaanmerkelijke opvoering van de droogcapaciteit mogelijk
is.
De cijfers van het gras hebben niet dezelfde betekenis, omdat departijgras klein was enmen opaanvoer van een nieuwe
partij wachtte, zodat bij een lage temperatuur (ovengassen ca.
240°C)gedroogd werd. Verder bevatte het gras veel onkruid, voornamelijk distels.G-edroogdwerd;
5590kg vers gras
in 41/6 uur = 1342 kg/h
990kg grasmeel
in 41/6 uur = 238 kg/h
4600kg water verdampt in 4 1/6 uur = 1104 kg/h
Het vochtgehalte bleek te bedragen;
vers
83,5$5590kg versgrasbevatten4668kgwater+992kgdr.st.
uitdroger26,4$1253kggedr.grasbevatten 33lkgwater+992kgdr.st.
grasmeel 6,8$ 990kggrasmeel bevatten 68kgwater+992kgdr.sto
Waterverdamping in droger = 4337kg.
Het verschil invochtgehalte vó"ó*renna dehamermolen is
dusdanig groot, dat twijfel kan rijzen aan de juistheid der cijfers. Echter zijn demonsters met zorg genomen eningoed gesloten,bussen vervoerd. G-etrachtzalworden, omtrent dit punt meer
beproevingsmateriaal te verkrijgen. Blijkt eenverschil van deze

_4grootte-orde regeltezijn,danwordthetbezwaarlijk,hetgras
totmeelvaneenconstantvochtpercentage vanb.v.10tedrogen.
Ookditgraswasvande2esnede enkorttevorengemaaid.
Opovereenkomstige wijzealsvoorlucernewordtmedegedeeld,
datdecapaciteitvandeze drogermetgrasvan83,5 1°vochtgemiddeldgedurende1949"bedroeg173kgdroog/h (statistischmateriaalvandeheerM,H.Huisman),volgensgarantiebepalingenbehoordetezijn282kg droog/h,terwijldeproefuitwees 287kgdroog/
h.Reedswerdmedegedeeld, datwegenslagegastemperatuurenveel
onkruid ditlaatse cijfernietalsnormaalmagwordenaangemerkt.
B.Hetgedragvanlucernetegenovergras.
Behalve dehierbovengenoemdemonsterswerdenookmonsters
genomenvanhetmateriaaltussenbeide droogbanden.Eenenander
leidttothetvolgende overzicht.
Lucerne

Gras

Versmateriaal
Tussendebanden
Gedroogdmateriaal
Meel

Totaaj. waarinwater
kg/h
kg/h ic/o

Totaal waarinwater
kg/i
kg/h
fo

1340
1128 ;83,5
618
406 ; 65,7
287
75 J26,4
238
16,2' 6,8
dr,s1 ;.212kg/h

1521
1234 82,3
455
168 37,4
38 11,8
325
307
20
6,4
dr.s-fc.287kg/h

Bovenstaande tabelleert,datdedrogingvanbeidegewassen
geheelverschillendverloopt.Terwijlhetgrasgeleidelijk opde
wegoverbeidebandenindroogt,verdamptbijlucernezeerveel
water opdeeersteband enslechtsweinig opdetweede.Hetis
duidelijk, datbijditgewasdeopdeeerstebandliggendeblaadjesgedroogdworden,terwijl detweedeband slechts dienstdoet
alsnadroogbandvoordestengels.Dit schepthetgrotegevaar,
dat deverteerbaarheid dereiwittenindeblaadjeszalwordenaangetast.Wijzienhierineenduidelijkeaanwijzing,datbijdroging
vanstengelgewassenalslucerne enklaver opeenbanddrogervooraf
hakselenofkneuzenwenselijkis.
Verderblijktuit detabel,dathetbladmateriaalvanklaver
oflucernegemakkelijkerdroogt dangras.
Voordebeoordeling vanhetgedragtijdenshet drogenvan
beidegewassen ia verdervanbelang deluchttemperatuur.
Eerst 3Band
IA

IIA

IIB

(onderdeband

110°-120° 200°-210°
180°-190° 190-195°

190°-195° 150°-155°,
110-115 125-130°

(bovendeband
(onderdeband

110°-125° 190°-195°
175-180° 175-180°

175°-180° 145°-150°
110°-115 115-120°

Lucerne(
x
,ucerne
Gras

IB

Tweed eBand

boven d e b a n d

Temperatuur ovenventilator
Uit decijfer
grotereverclrpii:„.;

(Lucerne 380°-400
(Gras
330°- 350v

dertabelblijkt duidelijk,datlucerneeen
meiheid dangrasheeft opbandgedeelte IA,

- 5terwijlIIBeentegenovergesteld beeldgeeft.Ditisgeheelin
overeenstemmingmethetgeenhierbovenuitdevochtanalyseswerd
geconcludeerd.
Deluchtsnelhedenbovendebandvertoondeneendusdanigonregelmatigverloop,dathiervoor geen gemiddelde cijferskonden
wordenvastgesteld.Hieruitvolgt,dathetmateriaalzeerongelijkmatigvandiktewas(deeerstewoeler ontbreekt),danwel
datdaarinongelijke plekken (vogelnesten)voorkomen.Deeerste
woelerwederominbedrijf stellen,alsmedehetmateriaalhakselen
zalhierinverbeteringkunnengeven.
C.Deluchtcirculatie.
o
De schoorsteenbleekeendwarsdoorsnedegroot1,35m tebezitten,terwijldaaralsgemiddeldeuitenigemetingeneenstroomsnelheidvan2,6m/sec,werdvastgesteld,nadat decirculatieschoorsteenklep voorfwasgesloten.Deluchtverplaatsingbedroeg
toen2,6x1,35=3,51m3/Sec.=12600m3/h.
Deze standbleekechterniethoudbaartezijn.Erontstond
eentegrote overdrukinhetsysteem,waarvaneenondragelijke
zwaveligzuur-luchtinhetgebouwhetgevolgwas.Deklepwerd
daaromweerindenormalewerkstandgesteld.Uitmetingeninde
retourleidingbleek,datdeverandering ingashoeveelheid
2100m3/hbedroeg.Tijdenshetnormalebedrijf stroomtdus
12600+2100=14700m3/hgasdoordeschoorsteennaarbuiten.
Decirculatiebuisheeft eendoorsnede,groot0,343 v^* De
lucht stroomt erdoormet4,5m/sec.snelheid.Debiet=0,343x
4,5=1,54m3/sec.=5540m3/h.
^ Totalehoeveelheidafgewerkte gassen14700+5540=20240

mVh.

Aan de schoorsteengassen werdgemeten;
l2iÏ™JZï £81 Hl : Mo °0 j «ate rgeh alt e 0,106*gAg
Dewateropnameheeft dusglobaalbedragen:
0,106-0,006=0,100kg/kg.

Wijkunnenmetdezecijfersdevolgendeberekening opzetten.
Dewaterverdamping bedraagt 1200kg/h(zieA). Ditvochtverdwijnt doordeschoorsteen.
,
Uit deschoorsteenkomt
14700m^gas/h.ad.0,85=12500kg
Hiervanisverdamptwater1200kg
-,
ad.0,57=
2100m J waterd./h=
1200kg
rest

12600m 3 luchi/had.0,90=11300kg
12500kg

Overeenkomstig debovenstaandeglobalevochtberekeningzou
dewaterverdamping 10tf<>
vandedroge luchtmoetenbedragenof
wel10 f van(11300-6#)=1062kg.

- 6De ovenverstookte3150kg cokes in 17uur = 185,3kg/h
Verbrandingswarmte =185,3x 6667 = 1235000 kcal
reken 10$ ovenverlies =
123500 kcal
1111500 kcal
De warmte inhoud vany kg verse
luchttemp.20°C Toedraagt y.20.0,25=
De warmte-inhoud van 5540 m.->circulatielucht,bevattende 5540 l o n n _
12600x x ^ u u 528kg waterdamp en
g ^ x 10300 = 4530kg lucht

5y

x = Ïivv = 0,104 (hierboven gevonden0,106)
0,24 +0.46x = 0.24 +0,048=0,288
5058 x 0,288x 108
= 157500 kcal
1269000kcal + 5y
Door ovenventilator strijken (5058 +y)kg lucht van 390 C.
Warmte-inhoud = (5058 +y) 390x 0,25 = 493000 + 97,5 y
Deze beide waardenmoeten gelijk zijn,waaruit volgt
92,5 y = 776000
y = 8500 kg/h
Er komt dus in de oven 8500kg verse lucht van 20C
5058 kg circulatielucht van 108 C
13558 kg
terwijluit de oven stroomt 13558 kgmenglucht van 390 C.
Blijkens bovenstaande berekening wordt voor het drogenvereist eenwarmte-hoeveelheid groot 126900 + 5x 8500 =1311500.koal, waarvan de circulatiebuis levert 157500kcal. Dit betekent
eenkolenbesparing van de orde van 12$.
De oven levert aan de droger 13558 kg menglucht
Y/aterverdamping
1200kg
Uit de schoorsteen komt
Verschil

14758 kg
12500kg gas
2258kg

Dit verschil is o.i. te groot omgeheel aan fouten in de
berekening ofmeting temoeten worden toegeschreven. Blijkbaar
ontsnapt erbij de gras in- ofuitlaat eenniet onbetekenende
hoeveelheid leklucht,,
Voor deverdamping van 20640kg water werden verstookt
315Okg cokes.Verhouding (voor lucerne) 6,52 %1.
Dit komt overeenmet eennuttig effect groots
2Q6

4 ° * 600 = 12384 m 0 ? 5 9 x 1 0 0
315Ox 6667 21000

io = 39

iot

-7D.Conclusies omtrent constructievandedroger.
Het latenvervallenvandeeerstewoeler endeverlenging
vandewerkzame lengte dereerste droogbandmet eenovereenkomstig stukca.2mblijktgunstigtewerken opdewaterverdamping,echterongunstig opdehomogeniteitvandegrasmat.Een
constructieveverlengingvandeband zoals dieteWorkum enV/olvegaistoegepast,metbehoudvandewoeler,verdient daaromde
voorkeur.Echterzijndekostenvan dezeverbeteringvandeorde
vanf.6000,Degevondenresultatengevenaanleiding om,indienlucerne
wordtgedroogd,aantebevelen,dat ditgewas ongeveer eenetmaalophetveldwordtvoorgedroogd endaarna doordekneuzer
wordtgevoerd.
De snelheidsverhouding derbeidebanden,welke onveranderlijk1 ;3is,mogevoorgras juist zijn,voorlucernebehoort
dezeanderstewordeningesteld (1?2of1 s2-g-).

Wageningen,Augustus1950,
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