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-1I«Inleiding
1.Vroegere.onderzoekingen^
Indeafgelopen jarenwerdreedsvanverschillende zijden
gewezenophetbelangvanhetwinnenvaneiwitofalthansvan
productenmeteenhooggehalteaaneiwiteneenlaaggehalteaan
ruwvezel,uitverse,oogstproducten.Metditprobleemhebbenzich
zowelAmerikaanse,EngelsealsNederlandse onderzoekersbeziggehouden.
Heteconomischenutvaneendergelijkeeiwitwinningwerddoor
verschillende onderzoekersingezien.Ineenrecentartikelwordt
doorPirie (9)hieropnogdenadrukgelegd.Allerleipogingen,
dietotdusverwerdengedaan,hebbengeleid totproducten,die,
gezienhethoge gehalteaanruweiwitenhetlagegehalteaan
ruweceIstof',gerekendkunnenwordentotdez.g.krachtvoeders.
Eenzuiveringvandeverkregenproductenbiedtnogmogelijkhedenomheteiwitgeschikttemakenvoormenselijkeconsumptie.
Uitverschillende onderzoekingen,o.a.uitdievanOhibnall (2)
endeMan (7,8)isnl. gebleken,.dathetvolledige graseiwit
eenvoedingswaarde bezit,dievergelijkbaarismetdievande
beste eiwitvoedingsmiddelenendiedaaromzondermeeruitstekend
'magwordengenoemd.Ditgeldtookvoordeeiwittenuitandere
groeneplantendelen,o.a.lucerne.
Alwarenveleonderzoekersheteensoverdegoedekwaliteit
vanheteiwituitgroeneplantenenoverdegunstigeeigenschappendaarvanalsvoedingsmiddelvoordierenenmensen,tochbleef
hetsteedsnog.devraag,ofheteconomischverantwoord geacht
konwordendezeeiwittenuithettendienste staandemateriaal
(gras,lucerne enz.)tewinnen.Aangenomenkanworden,datmen
doormiddelvankneuzenenpersenmoettrachtenzoveelmogelijk
vanheteiwitinhetperssapaanhetplantenmateriaaiteonttrekken.Inhetverkregenperssapkandandoorverhittinghet
eiwitwordengecoaguleerd.Deruwe celstofmoetzoveelmogelijk
inhetpersresiduachterblijven.
IneenrapportvandeAlgemeneTechnischeAfdelingT,N.0„
(RapportTe1355,December1949)wordteenaantaltoenbekende
methodenvoorhetuitpersenvangrasmetelkaarvergeleken.Bij
eenzuivermechanische bewerkingwerdendebesteresultatenbereiktmeteenz.g.wringerpers,eenapparaat,datgebruiktwordt
voorhetuitpersenvan...olieuitzaden.Inditapparaattreden
kneuzingenpersingongeveergelijktijdig op.Metbehulpvaneen
dergelijkapparaatgeluktehetaanDeijs (4)ommethetperssap
43%vanhetruweeiwit (33%vanhetwerkelijke eiwit)aanhet
oorspronkelijkemateriaal (gras)teonttrekken inhetperssap.
PersingenmetwalsenenIrvdraulischepersengavenmindergoede
resultaten.Wanneerontsluitingendoorfermenteninhetproceswerden
opgenomen,kondenhogerepercentagesvanhetoorspronkelijkaanwezige eiwitinhetsapwordenverzameld.Slade (11)verkreeg
b.v.50/3vanhetoorspronkelijkeeiwitinhetextractovereenkomstigdevolgendewerkwijze:
Versgrasmalenineenvleesmolen,perkgpulp0,5 kgoplossingvan0,5%papaïne toevoegen,21uurbij60°G,filtreren
enuitpersen.
...
White c.s. (15)verkregenmeerdan43>7%vanhetoorspronkelijkaanwezigewerkelijke eiwitinhetsap,wanneerzijals
volgtwerkten:
Versgrasafspoelen,grofhakselen,indichtepakking
10min0 stomenenweerafkoelen,verdunnenmetleidingwater
tot5%drogestof,enten'met10% (vol.)cultuurvanClostridium
roseum,2dagenfermenterenbij35°-39°Conderdoorleiden-van 00,^,

-2daarnaroerenenzeven (80mesh).
UitproevenvanSlade (10)volgt,datdeextractievaneiwitsterkbevorderdwordtdoornaelkepersingaanhetresidu
weerwatertoetevoegenenopnieuwtepersen.65$extractie
verkreeghijovereenkomstig devolgendewerkwijze:
Versgrasmalenineenvleesmolencndertoevoegingvan1kg
waterperkggras,pulpfiltrerenenuitpersenenopnieuwmalen
metwaterenz.(meerdan3xmalen).
Uitdezeonderzoekingenvolgtvoldoendeduidelijk,dataaneen
ofmeerdervolgendevoorwaardenmoetwordenvoldaan,opdatin
hetperssapeenzohoogmogelijkeiwitrendementwordtverkregen.
1.Eenzogoedmogelijkekneuzingvanhetmateriaal.
2.Herhaaldepersingvanhetmateriaalnahetopnieuwbevochtigenmetwater.
3.Ontsluitingmetmicro-organismen ofenzymen.
Uithetverkregenextractwordtmeestalheteiwitgeconcentreerddoorverhitting.Daarbijcoaguleertheteiwit,maartegelijkertijd slaanookandere stoffenneer,zoalszoutenenkoolhydraten.Inhetcoagulumzaltevensnogwatruwecelstofvoorkomen,daardevezels,vooralbijeenintensieve kneuzing,dusdanigverkleindworden,datzijinhetperssapgesuspendeerd blijven.Sladevermeldt,dathetcoagulerenhetbesteresultaatgeeft
bijeenverhoogde pH.
Vanhetverkregencoagulumdienttenslottenogeenhoudbaarproducttewordengemaakt.DoorSladewordtvermeld,dat
uitdeverkregenbrijofhet Stremseleenkaasachtigesubstantiekanwordengemaaktdoorbewarenonderluchtafsluitingen
persen,zoalsookechtekaaskanwordengemaakt.Naverloopvan
enkeledagenkandemassauitdeVormenwordengenomenennabedekkenmeteenwaslaagwordenbewaard.
Eenanderewijzevanconserverenisdrogentoteenwatergehalte benedenca.10$;daarbovenkanbeschimmeling optreden.De
brijkanookinblikkenwordengeconserveerd.
Eengeheelsmakeloospreparaatkanwordenverkregendoorhet
coagulum tebehandelenmetamylalcohol.Sullivan (12)vermeldt
voorts,dateendergelijkproductontstond doornazuivering
vanhetcoagulumdoorextractiemet95$alcohol.
Degunstigste ervaringenzijntotdusverre opgedaanbij
hetneerslaanvanheteiwituiteenwateriggrasextractdcorverwarming onderzwakalkalische omstandigheden.Hierbijzoueen
productontstaanmetwellichtredelijke smaak,dathoudbaargemaaktkanwordendoorverkazingcfdroging.
Uithetbovenstaande volgt,datinderdaad,althansinprincipe,demogelijkheid bestaatomuitgras,lucerne enandere
groenvoedergewassen eeneiwitrijkproductteisoleren,datvoor
devoedingvandierenennazuiveringmisschienookvoormensen
geschiktis.Vangrootbelang isevenweldevraag,ofeenprocédé
kanwordengevonden,volgenshetwelkdeverwerkingvanhetverse
plantenmateriaalopeenrendabelemanierkangeschieden,Aandeze
vraagisinhetreedsgenoemderapportnr.T1355vandeA.Î.A.T.N.0. (1949)uitvoerigaandachtbesteed.Inditrapportkwam
menopgrondvandedestijdsbekende experimentele gegevenstot
deconclusie,datdeeconomischeaspectenvandewinningvan
graseiwitzichvoorlopignogweiniggunstiglietenaanzien.
Voorhetverhogenvanderen^biliteitvanhetwinnenvangraseiwitwordendriemogelijkhedenaangegeven:
a.loepassenvaneenzogoedkoopmogelijkewerkwijze,
b.Opvoerenvanheteiwitrendementderbewerking.
c.Verhogenvandewaardevanheteiwitproductdoor.veredeling.

-3Eenzogoedkoopmogelijkewerkwijze zalonsinziensalleen
kunnenwordenbereikt,wanneerhetproceszoveelmogelijkcontinu verloopt.Aandeze eisvoldoendehierbovenbeschrevenwerkwijzennogniet.Dewerkwijze,diereeds in1947werdgepubliceerddoorP.M. Bickoff,A.Bevenue enK.T.Williams (1)vanhet
WesternRégionalResearchLaboratory,Albany,California,zalook
teingewikkeld blijken'tezijn omvoldoenderendabel
geachttekunnenworden.Daareennauwkeurigverslagvandeze
methodewerd gepubliceerdendaardezewerkwijzenietwerd genoemd inhetbovengenoemde rapportvanA.T.A.-T.ÏÏ.O.,zullen
wijhieropwatuitvoerigeringaan.
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Bijeenproefgingmenuitvan358kgverselucernemet
17,4$drogestof (62,3kgdroge stof).
Menverkreeg:
FractieI
16,3kg;92,9$ds;totaal15,2kgds
Fractie II
34,5kg;93,1$<^s;totaal32,4kgds,
Fractie III
29,5kg;42,9$ds;totaal12,4kgds,
2,72kg;93,0$ds;totaal 2,54kgds
FractieIV
totaal62,5kgds.

-4Samenstellingvandediversefracties:
($vandedroge stof)
•••' . — . •eiwit
' W . R uvet
™ Rcelstof
? W J . As N-vrijextract
°
Verselucerne,
2,8
36,7
30,9
8,9
20 j7
FractieI
6,2
40,0
(vezelrijkmeel)
40,6
1,7
11,5
FractieII
(gedroogde perskoek) 19,5
5-,8 '• -•'•35,0
7,2
32,5
19,5
FractieIII
20,8
18,6
60,6
(geconc,perssap)
0
0
FractieIV
18,2
1,2
(gedroogd coagulum) 75,9
4,4
75,9
0;3
Hetgedroogde coagulum (Fractie IV)isduszeereiwitrijk.
Eenberekeningleertechter,dathierinslechtsca.15$vanhet
oorspronkelijkeruweiwitvandelucerne terechtkomt.Dehoeveelhedenruweiwit (uitgedruktin %vandehoeveelheid inhetuitgangsmateriaal)zijnalsvolgt:
Fractie I :(vezelrijkmateriaal): 13,5$
Fractie II :(gedroogdeperskoek) : 48,5$
Fractie III: (geconcentreerdperssap):20,1$
Fractie IV :(gedroogd coagulum) : 14,9$
verliezen
: 3,0$,
Wijziendus,datvolgensditprocédé slechtseenkleingedeeltevanheteiwitinhetgedroogde coagulum terechtkomt.
Deoverige fractieshebbenuiteraard ookhunwaarde,maarhet
hoofddoelmoettochzijnzoveelmogelijkeiwitteconcentreren
ineenproduct,datweinigruwe celstofbevat.Overigenszijn
wijvanmening,dathetconcentrerenvanhetperssap (FractieIII)
vrijduurzalzijn,
Zondertwijfelzalhetvoorgestelde procédé doorzijnbewerkelijkheid tekostbaarzijnenisdeopbrengstaaneiwitconcentraat,datweinigruwecelstofbevat,tegering.Metbehulpvan
deonsbekende gegevenszijnwijnietinstaateenberekening
vanderentabiliteituittevoeren,maardezezalzekertegenvallen.
2.Onderzoek_verricht_op__het_Centraal
k^dig~Onderzoek_te_Wageningen» ~

•~

Voorhetuitpersenvangrasenandereruw-voedermiddelen
is.dez.g»wringerpers,dieookin.de olie-industriewordtgebruikt,zeeraantrekkelijk.Reeds in1948werdendoorDeijs (4)
ophetCentraalInstituutvoorLandbouwkundig Onderzoekte
Wageningenproevengenomenmeteenkleine laboratoriumwringer.
Hetinitiatief tothetnemenvandezeproevenenvandeonderzoekingen,die in1949en1951werdenverrichtopbovengenoemd
Instituut,ginguitvanDrIrAoThorenaarvandeafdelingAkkerenWeidebouwvanhetMinisterie vanLandbouw,VisserijenVoedselvoorziening te 's-Gravenhage.Hetvoordeelvanhetgebruik
vaneenwringeris,dathetpersencontinuverloopt.Bijslechts
éénmaalpersenvanvers grasblekenbijdeproevenvanDeijsgemiddelddevolgende percentagesvandeinhetgrasoorspronkelijk
aanwezigehoeveelheden inhetperssapovertegaan.

-5Zandvrije drogestof 34%
Ruweiwit
43%
Werkelijkeiwit
34%
RuweceIstof'.
6%
•Zandvrijeas
74%
•Caroteen
24%
DoorverhittingvanhetperssapbereiddeDeijseengroen
coagulum,datdevolgende samenstellinghad (in%van-dedroge
stof):
•Ruweiwit
34,5%
•Werkelijkeiwit
28,2%
Ruwe ceIstof
7.7%••
AS
.
155%
;
Bijéénderproevenkwamenvandeoorspronkelijkaanwezige
hoeveelhedenzandvrijedroge stof,ruweiwit,werkelijkeiwit,
ruwe celstofenasdevolgende percentagesvoorindedrie
fracties:coagulum,.sapnahetcoagulerenenpersresidu.
:

Coagulum
Sapna-hetcoaguleren
Residu

zandvrije ruw werkelijkruwe
zandvrije
droge stofeiwit eiwit celstof
as
31,2
31,6
37,6
20,7
8,3
35,6
12,0
13,6
3,7 .,0,0
26,8
.56,8
65,7
64,7
91,7

In1949werdee,nproefgenomenopIwijnstra'sOliefabrieken
teAkkrum,waarbijversgraswerduitgeperstmeteenindustriële
wringerpers,diegebruiktwordtvoorhetpersenvanolieuitzaden.Dittypewringerwasvoorhetbeoogdedoelnietgeschikt.
De capaciteit (ruim40kgversgrasperuur)wasveelteklein.
Ookwashetrendementmindergoedj27%vanhetruweeiwiten
18%vanhetwerkelijke eiwitgingenoverinhetsap (zieDeijs

(5)).
In1951 (Deijs (6))werdenmet behulpvandekleinelaboratoriumwringernogproevengenomenmetkuilgras enbietenloof.
laeenmaalpersengingbijkuilgras29,1%vanhetruweeiwitover
inhetperssapenbijbietenblad 41,4%.Vanderuwecelstof
slechts1,5%,resp.10,7%.
Bovenstaande proevenwetmgdendeverwachting,datbijhet
uitpersenvangrasenandereruw-voedermiddelenmeteenspeciaal
voorditdoelgeconstrueerdewringerpersdebeste resultaten
kondenwordenverkregen.Bijdeze'proevenwerdhetmateriaal
slechtséénmaalgeperstindewringerpers.Herhaaldpersenvan
hetverkregenresiduleverdepractischgeenresultaatrp.
Deheren
ïï.T.Powling
enZoonteMaldon,'Essex (Engeland)zijn
eringeslaagdmeereiwitteextraherendoorhetresidunade
eerstepersingweervochtoptelatennemenerfdannogmaalste
persendooreentweedewringerpers.
II.DewerkwijzevolgensPowiingsPatentProcessesLtd.
Metderesultatenvande,herenPowlingkwamenwijophet
CentraalInstituutvoorlandbouwkundigOnderzoekteWageningen
heteerst.inaanrakinginbegin1950,toenwijtweemonsters
onderzochten,diedeheerDirecteurvandeAkker-enWeidebouw
uitEngeland ontvingdoorbemiddelingvanDrBakker,Landbouwattaché teLonden.Hetwarenmonsters,diedoorPowlingwaren
verkregenuitlucerne,ni. "LucerneProtess",eenmanstergedroogd
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De chemische samenütellingvandezemonsterswasalsvolgt:
"Lucerneprotess""Residu"
In%v.h.oorspronkelijkmateriaal;
Zandvrijedroge stof
Zand.
ft'In%v.d.zandvrijedrogestof;
Ruweiwit
Werkelijkeiwit.
Ruwecelstof .
Zandvrijeas
Verteringscoè'fficientvanhet
ruweeiwit (Pepsine-HG1):

'89,1
2,3
59,5
59,4
9,0
5,6

89,1
0,8
15,7
(nietbepaald)
31,4
6,3

65

75

Hetgedroogde coagulumbleekduseenzeereiwitrijken
celstofarmproducttezijn...
'InOctober1952verscheeneenartikel (16),waarinwerd
aangekondigd,datdedoordeherenPowling ontworpenapparatuur
voorhetuitpersenvanruw-voedermiddeleninsamenwerkingmetde
machinefabriekE.M.Bentall&Co,Maldon,Essex,voorverkoop
gereedwasgekomen.
Uitdeze'publicatienemenwijhetvolgenderver.
Metbehulpvanditapparaatkan-tot80%vandevoedingsstoffen
wordengeëxtraheerduitallerleigroenvoedermiddelen,visenvlees.
Heteiwitrijke'encelstofarmeeindproduct-"Protess"genaamdbevatongeveer45%ruweiwiten4%ruwecelstofindedrogestof.
Protesskantotkazengeperstwordenineenkaaspers.Protess,
verkregenvan jongelucerne,bevatte48,9%,vanklaver46%,van
boerenkool42,88%,vanerwtendoppen40,83%,vanaardappelloof
'32,9%en-vanbrandnetels 37%ruweiwitindedrogestof.
Eencomplete installatie zalminderdan£2,700kosten.
Heteiwitconcentraatkanwordengeproduceerd voorongeveer1/3
vandekostenvangeïmporteerd krachtvoermethoogeiwitgehalte.
Deproductiekostenbedragenminderdandehelftvanhetkunst;matigdrogenvangras.Hetpers-residubevatnogongeveer8%
ruweiwitindedroge stof.Overigenskanmendehoeveelheid
voedingsstoffeninhetiesidubinnenbepaalde grenzenregelen.
Menkanhetresidugemakkelijkdrogendoordunuitspreidenonder
eenafdakofensileren.
Bovenstaande gegevensmaaktenhetprocédévandeheren
Powlingdermate aantrekkelijk,zowelwatdeaardvanheteindproductbetreft,alsdevoorgestelde productiekosten,datvoorgesteldwerdterplaatse^nader'kennistenemenvan. demogelijkheden, diedoordit-procédéwordengeboden.
''Op18December1952bezochtenwijdefirmaBentall&Co
teMaldon (Essex).WijontmoettendaardeherenW.T.L.Powling,
D.P.RansomeenJ.Lucas,'dieonsinlichtingenverstrekten,over
dewerkwijze,demachinale installatie,dekwaliteitvande
productenendeverwerkingskosten.DeheerPowlingSrkonwegens
ziektenietaanwezigzijn.Wijwerdenvergezeld doordeheer
MeuwissenvandelandbouwafdelingderAmbassade,
III. Hetbezoek.aande'firmaBentall & Go, Heybridge,Maldon,
(Engeland).
'
'
1.Qverzicht_yan_het_£roce^

concentraat^Prôtëss""^!!Zi^ölsllËïi^MSllilïï~~"""

""

Hetverse,groenemateriaalwordtverkleind ineengrove

-7hakselmachine.(pre-choppergenaamd).Daarnakomthetviaeen
transportbandineenvoorditdoelspeciaalgeconstrueerdewringerpers CfirstProtessor"),waarindecellenwordengekneusden
groengekleurd sapwordtuitgeperst.Ditsaplooptineenbezinkingsput,waarinhetzanden-anderezwareverontreinigingenkunnenbezinken.Hetvezelrijkeresidupasseertdooreenwasser,
waarinhetresidugelegenheid krijgtweerwateropte-nemen.
Uitdezewasmachine komthetnatteresiduautomatischindetweedewringerpers (secondProtessof'),diein bouwgelijkisaan
de eerstgenoemdepers.Hierwordtwederomsapuitgeperst,dat
eveneensloopt_naardebezinkingsput.Voortslevertdetweede
Protessoreendereindproducten,nl.heteiwitarme envezelrijke
residu (perskoek)meteenvochtgehaltevanongeveer 30%en 1-9%
ruweiwitindedrogestof.
Hetsapwordt,ineentweede tankgepompt,waarindeeiwitten
metbehulpvanstoom'wordengecoaguleerd.Hetcoagulum ("Protess"
genaamd)isnaenige tijdbezonken.Menkandanhetbovenstaande
water,waarinvoornamelijkzouten,oplosbareN-verbindingenen
oplosbare koolhydratenaanwezigzijn,latenafvloeien.Ditwater
kangedeeltelijkwordengebruiktvoordevullingvandewasser.
Hetcoagulumlaatmenopeenkaasdrekuitdruipen;daarna
wordthetineenkaaspersgeperst.Dekaaskanmennogzwaarder
persen,zodat eenvrijdroge,plattekoekwordtverkregen,
Het.krachtverbruikvanJemotorenis:Hakselmachineen
elevator4h.p.,Protessors2x10h.p.,Wasser4h.p.
Het,cokesverbruik,voordestoomketel,waarindestoomvoor
hetcoagulerenwordt ontwikkeld,bedraagt25kgperuur.
Eenenanderisindehierbij.gevoegde tekening schematisch
voorgesteld.

De_water;p_hase.
Dewaterige oplossing,waarinhetcoagulum'".zichheeft
afgescheiden,heeftwaarschijnlijkbetrekkelijkweinigwaarde.
Erzitnogwatvoedingswaarde in.Mogelijkwordtdezevloeistof
doordierenopgenomen.Verderkanmenditwateroverhetlsnc1
sproeien,ofineengierkelder.bewaren.Ookishetvermoedelijk
eengoedevoedingsbodemvoorschimmels.
Het_residu.
Hetvezelrijkeresiduisnogwarm,wanneerhetuitde
tweedeProtessorkomtenbevatnogca. 30%vocht.Uitgespreid
opeenvloerineenlaagdikte van2voetzalhetdoorzijneigen
warmtevrijsneldrogen;daarnakanhetwordenbewaard.Hetkan
daneventueelwordengemalen.Hetnogvochtige residuisook
geschiktomtewordengeënsileerd.
Voortswordthet^residugebruiktvoordevermengingmet
versmateriaalmetweinigcelstofomdaarnaeengemakkelijker
persingmogelijktemaken.
Dit ishetmeestwaardevolle product.Hetnognattecoagulumkaninverschillendevormenverderwordenverwerkt.Menkan
erkazenenkoekenvanpersen.Eventueelkanmenhetdrogenen
malen.
DesamenstellingvanProtesshangtafvanhetuitgangsmateriaal.Inelkevorm (droogofnat)kanProtessmetmeel
wordengemengd.
Voorlopige laboratoriumproeven toondenaan,datProtess
eengoeduitgangsmateriaal isvoordebereidingvanchlorophyll.

Oplaboratoriumschaal werd uit-Protess chlorophyll bereid, dat
voormeer dan 90$rzuivërwas.
.•-.
Bij.ons bezoek óp-18December 1952namen wij.eenhoeveelheid Protess in-kaasvormmede,datin October 1952was verkregenuit lucerne'.'Ditmonsterwerd inbegin Januari'1953op
het Centraal Instituut voorlandbouwkundig Onderzoek te Wageningen
geanalyseerd. '
'
•
De analyse-resuitate-nwaren als volgt:
Droge stof (zandhoudend)'
30,0$
Droge stof;(zandvrij)
27,5$
Zand (inoorspronkelijkmat.)2,49
Zand (inde droge stof)
Gehalten in$ v a n de zandhoudende droge stof:
Ruw eiwit
38,3 Oplosbare koolhydraten nihil
Werkelijk eiwit 35,0. As + zand
.:-'20,-3
Ammoniak
.
0,2 As (zandvrij)
12,0
Ruwe celstof «,14,7
Gehalten in$van de zandvrije droge stof;
Ruw eiwit
41,8 K2O 0,30
Cl - 1,96
-Werkelijk eiwit" 38,2 1 ^ 0 0,27
S0 4 * 0,73
.Ammoniak
0,2 CaO 5,33
P2O5 2,08
Ruwe celstof
16,0 '.MgO 0,20
nitraatnihil.
As (zandvrij)
13,1
Oarotine: 451mg per kg zandvrije droge stof.
Voor de'verteringscoefficié'ntvan het-ruwe eiwit (pepsine HOI)werd gevonden58.
Bespreking van de analyse-resultaten.
Het gehalte aanruw eiwitligt binnen de grenzen,die door
Pówlingvoor lueerne-Protessworden opgegeven (30-45$).
Zoals te.verwachtenwas,ishet.verschil tussende gehalten
aanruw eiwit enwerkelijk eiwit slechts gering.
Het gehalte aan ruwe celstög ishogerdanwij aanvankelijk
verwachtten.Het is ookhoger dan inhet monster,datwij in
1950 onderzochten (ziep.5 ) .Mogelijk isbijde persing eengedeelte dervezels dermate verkleind, datzij inhet perssapterecht kwamen en tezamen metProtess coaguleerden.
..Het zand is,inde bezinkingstanknietvollediguit het perssapverwijderd.
De verteringscoê'fficia'nt'van-hetruwe eiwit (pepsine-HOl)
valt wat-tegen.Mogelijk is deze tijdens het bewarenvan het
Protess inkaasvormwatteruggelopen. Inhetmonster van 1950
was deze coëfficiënt 65.Gezienhet lage ammoniakgehalte is er
tijdens het bewarenpractisch ge'enrotting opgetreden.
Bijeenpoging om chlorophyll•te bepalen bleekdeze stof
tijdens hetbewaren grotendeels te zijn overgegaan inontledingspröducten.
Het asgehalte isvrijhoog.
Wat de samenstelling van de as betreft,merken wijhet volgende
op.
Ofschoon de'minerale samenstelling vanhet uitgangsmateriaal
onbekend is,kunnenwijopgrond vande analyseaannemen,dat het
kalium voorhetgrootste gedeelte inde waterphase bleef opgelost,
terwijlhet calcium,waarschijnlijk ookhet phosphaat,zich in

" & "

hetProtessophoopten.
Vooreennadere beschouwingvan.deminerale samenstelling
werdendegehaltenomgerekend inm.aequivalentenperkgdroge
stof. (P werdhierbijals3aequiv.aangenomen.)
Gehalteninm.aeq.perkgdrogestof.'
K'64,Na87,Ca1903,Mg99,Cl552,S152,'P878.
VolgensBrouwerenv.d.Vliert (3)envolgensWindenDeijs (14)
werdendevolgende groothedenberekend:
AA=K'+Na-Cl-S
(m.aeq./kgds)
EA=Ca+Mg-P
"
TA=K+Na+Ca+'Mg-Cl-"S'-P
"
TA-l=K+Na+Ca+Mg
Cl-+S..+P..
VoorProtesswerd gevonden:AA=-553,EA=1124,TA=571,
TA',=1,36.
VoornormaalNederlands graswerdenberekend:AA=252,
EA=158,TA=410.TA-'=1,41.
Alsgemiddeldevoor632monstersAmerikaanse lucerne (13)
vindt.men:AA=490,EA=530.TA=1020,TA+=3,13.
Opvallend zijnvoorProtess:
1.DesterknegatieveAA (veroorzaakt doorhetlageK-gehalte)
2.DehogeEA (veroorzaaktdoor•hethoge Ca-gehalte).

Naarmenonsmededeelde,kanperuurmetdeinstallatie,
ontworpendoordeherenPowling,1tenversmateriaal (lucerne,
klaver,•enz.),bevattende'80$vocht,wordenverwerkt.Menverkrijgtdangemiddeld 75kgdrogeProtess (30-45$ruweiwitin
dedroge stof)en125kgresidu (8-12$ruweiwitindedroge
stof).
Voortskanwordenaangenomen,datbijeenproefdeverse
lucerne20$droge stofbevatte,20,5$ruweiwiten36$ruwe
celstofindedroge stof.Wanneeruit1000kgverselucerne
75kgdrogeProtesswordtverkregenmet39$ruweiwit,danvolgt
uitdeze cijfers,datruim70$vanhetruweeiwit,datinhet
uitgangsmateriaalaanwezigwas,indevormvanProtesswordt
geëxtraheerd.Ongeveer25$vanhetoorspronkelijkeruweiwit
zalinhetresiduterechtkomen,terwijleenkleingedeelte
(voornamelijkniet-eiwitachtige N-verbindingen)opgelostblijvenindewaterphasenahetcoagulerenvandeProtess.
Daarindewinteruiteraard geenversmateriaalbeschikbaar
was,hebbenwijdeapparatennietinwerkinggezien.Wekregen
weldeindruk,dathiermedevrijwelerntinukanwordengewerkt.
Welzijndanonsinzienstweeputtennodigomhetzanddegelegenheid tegevenomuithetperssaptebezinken,voortstenminstetwee,waarschijnlijkmeer,coagulatietanks,zodathetcöagulum ruimschoots tijdkrijgtomneerteslaan.Dithangtafvan
debezinkingssnelheidvanhetcoegulum.Mendeelde onsmede,datin
bepaalde gevalleneenbezinkingstijdvanéénuurreedsvoldoende
was.
IV.DerentabiliteitvanPowlingsProcesses..
Bijonzecalculaties gaanwijuitvandevolgendegegevens:
a.Kostenvan,1000kgverselucerne (20$drogestof,20,5$ruw
eiwitindedroge stof). Aanfabriekf17,50.
b.Kostenvan1000kgversgras (20$drogest&f,18$asuweiwit).
Aanfabriekf1 5 , —.

-loci. Y/aarde van 100 kg middelmatig hooi (8-12$ ruw e i w i t in de
droge s t o f ) : f 7 , d.Krachtvoer
Rundvee-meel0(met'bon)per100kg (25$verteerbaarruw
eiwit)
f37,25
Idem (zonderbon)
"39,e.Grasmeelkostperkgruweiwitf'1,25.
Deaanschaffingskostenbedragenvolgens onsverstrektemededelingen:
Prechopper,Motor&StandwithVeeDrive,Elevator,
PrimaryProtessor,Washer,SecondaryProtessor,
MonoPump.
Totaal£2,128/-/VerticalBoiler6h.p.
210/10/.DirectTypeHeater
4/10/CheesePressSixMoulds
51/-/Totaal 2,394/-/Het pand-sterlinggerekendopf10,60,waarbijkomtca,
20$voor vracht,assurantie ,rechten, inklaringetc.wordtdit
rond
f 30500,Tanksenloodgieterswerkzaamheden
5000,Waterleiding enkrachtaansluitingen
3500,t!
Montage
1000,Totaal
40000,Eeneenvoudiggebouw (stenenschuur)groot120
m
nenwandenwordtgetaxeerd op f12000,-.

metste-

De totale investeringskostenwordendus f52000,-.
Hetaantalnettodraaiurenwerdgeschatinvergelijking
metdebestaandegrasdrogerijen,diemet3ploegennormaal2500
urenperseizoenbereiken.Rekeninghoudendemetmindereervaringennogoptelessenmoeilijkheden,wordtvoorhetpersen
maximaal2100urenaangehouden.Werkende met1,2of3ploegen
wordthetaantalurendan700',1400resp,2100.
Gerekendwordt,datdemachinesbehorentewordenafgeschreveninongeveer10000bedrijfsurenenmaximaal10jaren.Inverbandhiermedewordthunlevensduuropresp.10,72en5jaren
gesteld,hetgeenbijeenrentevoetvan42$neerkomtopeenjaarlijksafschrijvingsbedrag.,grootongeveer23,16,7en12,5$.
Hetgebouw (100-120m 2 )wordtafgeschrevenin20jaren;de
jaarlijkserenteenamortisatiebedraagtdan7,7$.
Eenenanderleidttotdevolgende exploitatierekening:
*

Exploitatiekostenperjaar
Renteenamortisatie
Gebouw7,7$vanf12000,Machines:
Lonen
2man30weken â f65,-p.week
2man25wekenâ f65,- "
2man2"0weken à f65,- "
Stroomverbruik20kWàf 0,10
perkWh,off'2,-peruur

Aantaldraaiuren:
2100
1400
•700
924,5000,-

924,6667,-

924,9200,-

3900,-

3900,3250,-

3900,3250,2600,-

1400,-

2800,-

4200,-

-11Aantaldraaiuren
Brandstoffen25kgcokes/h
af 70.-p.t.off1.75 peruur
Onderhoudmachines
Diversen;
Gereedschappen,smeermiddelen,
waterverbruikf1.-peruur
Verwerkingskostenperseizoenrond
Inkoopgewas (lucerne)àf17.50
per.ton
4 %omzetbelasting
Totaleproductiekosten:
Opbrengstperskoek150kg/h
verkoopwaarde f70.--pertoh
Kosten "Protess"perseizoen
.. .
peruur
Deopbrengstaan "Protess"bedraagt:
75kgdrogestofperuurof83.3kg
met;10 %vocht.
Productiekosten perkggedr."Protess"f
Hetproductbevat37.5 %ruweiwit
of22g- %verteerbaareiwitopde
drogeätof
Productiekostenperkg
re
"
"
» f' vre
Eenovereenkomstige kostenberekening
voorhetpersenvangras,waarvande
inkoopopf15.-pertonisaangenomen,geeftalsUitkomst:
Productiekostenper.kggedr."Protess"

700
f

1225.600.-

o

700.-

;1400

2100

2450.1000.-

1400.-» 2100.-

f 13750.-

22400.-|31350.-

" 12250.-

24500.-

36750.-

.f 26000.'
" 1040.'

4,6900.1880.-

68100,
2720,

f

27040.-

48780.

70820.

7350.-

14700.'

22050.'

19690.28.13

34080.24.34

48770,23.22

f
n

0.34

0.29

0.28

1.1.67

0.87
1.44

0.83
1.37

f
0.26
0.31
f
0.77
0.91
\\
ti
ti
ih. v r e
«
f
1.29
1.51
Tervergelijkingdiene,datrundveemeelC (metbon)per100kg
thansf37.2*5kost.Steltmenhetgehalte aanreop30%enhetvochtgehalte op10 %danwordtditf1.38perkgre.
•Grasmeelkostf1.25 :0.9.=f1.39perkgre.
InC-meelis25 %vreaanwezig.Dekostenhiervanbedragenper
kg'f1.66.
.Deuitkomstvanditeconomischonderzoekleert,dathetproces
voorlucernevermoedelijklonend kanzijn,terwijldekostprijsbij
-verwerkingvangrasreedsgunstigerligt.Echterzaldetoepassingsmogelijkheid veelbeterverzekerd zijn,indiendezegerichtisopverwerkingvanproductenvangeringehandelswaarde,zoalsbietenblad,
doorgedraaide groentee.d.Hetpersenzaldusmeeropzijnplaats
zijnopdegemengde bedrijvendaninweidebouwstreken.
• •

"

.

.

"

"

»

r

e

3675.
1500.

0.25
0.73
1.22

-12Opvallend is,datdekostprijsvan"Protess"zeergunstig
ligt,indiendezeperkgrewordtbeschouwd,dochaanmerkelijk
minderperkgverteerbaarruweiwit.Ditverschilwordtveroorzaaktdoordewaardevandeverteringscoëfficiê'nt,welkevoor
•O-meelop81$en-voor"Protess"op60$isgesteld.Ditlaatste
cijferisgebaseerdopanalysesvanenigszinsoudproduct;het
iszeerwelmogelijk,datbijdrogenvan"Protess"onmiddellijk
nadefabricageeengunstigerkostprijsbereiktkanworden,ondanksde"-extradroogkosten1.
Tenslotteachtenwijhetaannemelijk,datbijtoepassing
•opgrotereschaal,inNederland voordemachines,diedanhetzij
inEngeland inserie,danwelhiertelandeinlicentiekunnen
wordenvervaardigd,eenlagereprijakanwordenbedongen,terwijl
dekostprijskandalendooropvoeringvanhetaantalbedrijfsuren,de.productieperuur,alsmedebeperkingvanenkeleuitgaven
(brandstoffen,stroom,e t c ) . Hiervoorzoucombinatiemeteen
'grasdrogerij,zuivelfabriekofvoederfabriek aanbevelingverdienen. . . . . .
Opgrondvan'deze overwegingenmenenwij,datervoorde
toekomstinonslandzeerbepaald economischemogelijkhedenliggenindetoepassingvanhetPowling-proces.••.
•

Y. Conclusie.

Het "PowlingsPatentProcess"is,watdeontwikkelingder
machinesbetreft,ineenvergevorderd stadium.Yoordepractischebedrijfsvoeringblijft, echtereenaantalvraagpunten
open,waardoorhetctzesinziensnognietrijpisvoortoepassing
indepractijk.
Zodienttewordennagegaan,ofhette-verwerkenproduct
alofnietvoorafmoetwordengewassenengehakseld,onderwelke
omstandighedenmetéénkeerpersenkanwordenvolstaan;hoe
grootdecapaciteitderbezinkbakkenmoetzijnvooreencontinue
;werkwijze;.opwelkewijzeheteindproduct ("Protess")hetbest
kanwordengeconserveerdetc.
Alseennieuwemethodeterbevorderingvandeveevoederproductievaneigenbodembehoort dezewerkwijzeonzesinziens
serieusenopkorte termijnnaderinonderzoekte'wordengenomen.
Aantrekkelijkis,datgewassenmeteenhoogaanvangsvochtgehaltekunnenwordenverwerkt,zodatmenweinigvandeweersomstandigheden tijdenshetmaaienafhankelijkwordt.
Watdeeconomische zijdevanhetprocédé betreft,zijner
aanwijzingen,datmennaareengoedkopegrondstofzalmoeten
uitzien.Ditbiedthetvoordeel,dat_producten,zoalsbietenblad,
doorgedraaide groente,misschienookaardappelloofe.d.tot
veevoederkunnenwordenverwerkt.
Anderzijds,is"Protess" èenvezelarm krachtvoeder,zodat
hetzeergoed'bruikbaaris'voorvoedering'aanniet-herkauwers
(varkensenkippen)enverderdemogelijkhedeninzichdraagt
vanverwerkingtoteenvoormenselijkeconsumptie geschiktvoedingsmiddel.Detoepassingvan-hetproceslijktmeergeschikttezijn
voordegemengdebedrijvendanvoordezuivereweidebouwgebieden.
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SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE
POWLING PROTESS PLANT
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