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Korte inhoud
Waarnemingenwerdengedaan"bijhet drogenvanbrouwgerst in
eenaardappelbewaarplaats teSt.Philipsland.Opgrondvandeze
waarnemingen,dieinhetrapport zijnvermeld,zijnberekeningen
uitgevoerd,waarvanderesultatenwordengegeven.
Devoornaamste conclusieszijn:
1.Lattenbuizen,indepractijkmethetmisleidende woord
"lattenroosters"aangeduid,zijnvoorhetdrogenvangraan
niet aantebevelen. Tussendeze elementenblijfthetgraan
tevochtig,althans indienzeop0,90 - 1,10m afstandliggen.
2.Hetverdient aanbeveling,delagenniet dikkertenemendan
0,80m.Verdermoetendelagenindevakken,dieopéénventilator zijnaangesloten,evendikwordengehouden.Menmoet
indezevakkengeenverschillende graansoortentegelijk drogen.
3.Denormvoordedroogluchttemperatuurkanop25°Cgesteld
worden.Bijdezetemperatuurgaat dekiemkrachtnietachteruit endroogthetgraanonderindelaagniet teveeluit.
4.Bijdeplaatselijke situatiewashetbetergeweest oméén
Prior7-verhitter met eenbroekstuk aantesluitenop 2ventilatoren.Menkandanongeveer 50 fomeercapaciteitbereiken,
vergelekenbijdenubehaalde.
Devoorgestelde verbeteringkomtneeropeenbetere benutting
vandeverhittercapaciteit.
DePriorsdienentewordenvoorzienvaneenzgn.olie-automaat.
Bijderegeling,zoalsdezenuis,kanperPrior7 +200kg
gedroogdegerstperuurbehaaldwordenbij eenvochtonttrekking
van 24$op 16 %. Bijdevoorgestelde regelingkandit3OOkg
perPrior7peruurworden.

- 2Inleiding
Naaraanleidingvan"besprekingenteSt.Philipslandin
Mei 1954metirM.SandersvanhetRijkslandbouwconsulentschapte
Goes,irB.G. Oude OphuisvandeStichtingvoorAardappelbewaring
endeHeerJ.A.Stols teSt.Philipsland overhet drogenvan
"brouwgerstineenaardappelbewaarplaatswerd doorde Coöperatieve
Landtouwvereniging "St.Philipsland"G.A.teSt.Philipslandgelegenheid gegeventothet doenvanwaarnemingen tijdenshet drogen
op"bovengenoemdewijze.
Demetingenvondenplaatsvan 13tot 25Augustus1954.
MetderegelingvandegangvanzakenzelfhadhetDroogtechnisch
Laboratorium geen"bemoeienis.Bijdemetingenwerdmedewerking
verleend doorirM.Sanders,derayonassistent deHeerS.W.Koning
endebedrijfsleiderdeHeerA.W.Beurkens.
Bijde"besprekingenvoorafwas onzerzijds aangeradenomeen
niettehogetemperatuurvandedrooglucht toetepassen,t.w.
25C.Bovendienwasgeadviseerd omdelaagdikte op0,5 mte
houdenenomtelkens 2ventilatoren op 1Prior7aantesluiten.
Ditreceptisniet geheelopgevolgd.Deluchttemperatuur is
wellaaggehouden,dochdelaagdikte isgrotergenomen (gemiddeld
+ 0,9 m ) , terwijl elkePrior7opéénventilatorwerd aangesloten.
"~ Devoornaamste resultatenvandemetingenende"berekeningen
wordeninditrapportgegeven.

-3I.KORTEBESCHRIJVINGVANDEDROOGINRICHTING
Infig. 1azietmendehelftvandevakkenvandebewaarplaatsinplattegrond getekend.Dezevakken zijngenummerd
van 1t/m 20.Doordat opelkeventilator éénPrior7werdgekoppeld,konerslechtsgedroogdwordeninéénvierdevan
allevakken,t.w. indevakken 1t/m 5en11t/m 15.DePrior7
luchtverhitters zijnmetdeletterPaangeduid.
Infig. 1bzietmende "lattenroosters"getekend,welke
infig. 1czijngedetailleerd.Dezelattenroosterswerden,
alvorenshetgraangestortwerd,afgedektmetbanenjuteweefsel.
DeventilatorenwarenvanhettypeSLR8no.7,fabrikaat
Asselbergs enNachenius.

II. GANGVANZAKENBIJ DEPROEVENENVERKREGENRESULTATEN
Hetdoelvanhet onderzoekwas zoveelmogelijk gegevens
teverzamelenomtrentdekwaliteit (kiemkracht)vande
"indeschuur"gedroogde brouwgerst,omtrent de gelijkmatigheid
vandedrogingenaangaande decapaciteit endedroogkosten.
De situatie tijdens deproevenwasalsweergegevenin
fig. 1a.Tweeventilatoren,elkmet éénPrior7,werktenop
devakken 1t/m 5entweeventilatoren,elkmet éénPrior7,
werktenopdevakken 11t/m 15.
A.Deluchthoeveelheden endelaagdikten
Deverhoudinginluchtsnelheid werdvoordeverschillendevakkengemetenmet eenanemometer,voorzienvaneen
trechter,die ophetgraanwerd geplaatst.Opbasisvan
dezeverhoudingscijferswerd deluchthoeveelheid pervak
berekend,uitgaandevanhetgemetendrukverschil envande
ventilatorgegevens vandefabrikant.
Bovendien zijndetoestandenvandebuitenlucht en
vandeafgewerkte luchtvanenkelevakkengemetenmet
thermohygrografen. Indirectv/ashetdaardoormogelijk aan
dehandvandewateropnamendeordevangroottevande
luchthoeveelheden tecontroleren.
Intabel 1zijndeluchthoeveelheden opgegeven,evenalsdelaagdikten endehieruitafgeleide gewichtenvande
partijen envandebeladingperm^.Dezegewichten zijn
getaxeerd opbasisvandelaagdikten.
B.Degelijkmatigheid vandedroging
De drogingwerdverdergecontroleerd dooropgezette
tijdenopbepaaldeplaatsenvan eenvak onderenbovenin
delaagdetemperatuurtemeteneneenmonstergraante
steken. Indezemonsterswerdenvochtgehalte enkiemkracht
bepaald.
Hetvochtgehalte werd bepaald met eenMarconi-vochtmeter,waarbijgoregeld controleplaatsvond doorhet
DroogtechnischLaboratorium (droogstoofmethode).Dekiemkrachtcijferswerdenbepaald doordeN.A.K. teGoes.
Indefiguren 2en3isvoordeverschillende vakken
hettemperatuurverlooptezien,alsmedehetverloop in
vochtgehalte.Erzijntelkens 2seriesmonstersgenomen,
t.w. eenseriebovendelattenroosters eneenserie tussen
delattenroosters.Intabel 1zijndebegin-eneindwaarden
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vandekiemkracht.
Bijeentweetalvakken,t.w. 4en14,isbovendienna
dedrogingnog eenbeeld verkregenvandemeerofmindere
regelmaatvandroging overde"breedtevanhetvak. Inde
figuren 4en5zijn,wat ditdeelvanhet onderzoek"betreft,deverkregenresultatenin"beeldgebracht.
Geblekenis,dathet graanondertussendelattenroostersentegendewandenslechtdroogde.Bijflink
nattepartijenresulteert ditinbedorvengraanopdie
plaatsen,merkbaaraandereuk.
C.De capaciteit ende droogkosten
Dekostenvoorolie enenergie zijnberekend aande
handvanhetgetaxeerde olie-enenergieverbruik.Dein
tabel 1gegeven cijfers dienenderhalvealseenbenadering
tewordenbeschouwd. Intussenwasdezebenadering zeer
nauwkeuriguit tevoeren,zodatde cijfers o.i.zeerbruikbaarzijn.
Afgezienisvanhettaxerenvandewerkelijke droogkosten,waarbijafschrijving,rente etc.vandebewaarplaats endeverhitters inachtgenomendienenteworden,
alsmede detotaleperseizoentedrogenhoeveelheidgraan.

III.VERWERKING VANDERESULTATENEN CONCLUSIES
A.De luchthoeveelheden
Uit deluchthoeveelhedenblijkt,datdegroottevan
detotale doordeventilatorenteoverwinnenweerstand in
debuurtvan25mmwaterkolom,isgeweest.Ditbetekent,
dat zeker 20mmW.K. drukverschilveroorzaakt isdoorde
luchtverdelingsinrichting endePrior.Menkandevolgende
conclusie trekken:
Conclusie 1.Deluchtverdelingmetbehulpvanzgn."lattenroosters"isnietaantebevelenbijhet
drogenvangraan.Menisuiteraard genoodzaakt
juteweefsel opderoosters teleggen.De
luchtweerstand bijdebetrekkelijk kleine
doorlaat isdantegroot.Inditgevalkwam
hetwerkpuntvandeventilatoren onvoordelig
teliggen.Eenroostervloer zoubeterzijn
geweest.
Deze "lattenroosters"voldoengoedbijb.v.
hetkoelenvanaardappelen,waarbij zeonafgedektkunnenwordengebruikt. Inelkgevalis
eenafstandvan0,90m à 1,10m, zoalsbijde
proeven,tegroot.
B,De laagdikte
Uitfig. 2t/m 5istezien,dat erbijeenlaagdikte
van+1mnogflinkeverschillen invochtgehalte inde
laagkunnenoptreden.Ditwordtvooralveroorzaakt doorde
natblijvende gedeeltentussende "lattenroosters",vooral
onderindelaag,terwijlbovenderoosters eenrelatief
groteindrogingisteconstateren,somszelfstotboven
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ofnauwelijks zien.Bijverschilleninlaagdikte zijnde
hoeveelhedenlucht zeeruiteenlopend.
Conclusie 2."lattenroosters"lenen zichmindergoedvoorhet
drogenvangranen,omdat onderindelaagtussen
deze roosters slecht drogendegedeeltenblijken
voortekomen,terwijlhovenderoosters juist
relatiefverwordt ingedroogd.
Conclusie 3. Bij eentemperatuurvan25Ckaneenlaagdikte
van+80cmwordentoegepast.Inprincipe geeft
een dunnerelaag eenregelmatiger droging.Het
isnoodzakelijk omdelaagdikte inallevakken
elijktehouden,
endikkerelaagisniet aantebevelen,omdat
devochtverschillen indelaagdantegroot
worden (ziefig.2,vak 2envak 3}delijnenbetroffendedwmonstersgestokenbovendelattenroosters,boven enonderindelaag).

f

C.De temperatuur
Dekiemkrachtcijfers,bepaald vóórennadedroging,
tonenaan,dat ervrijwelgeenachteruitgang isgeweest.Er
zijnaanwijzingen,dattussende "lattenroosters"hieren
daareenlichteachteruitgangwas,maaroverhetgeheelis
hetbeeld niet slecht.Methet oogopdeuitdroging onderin
delaagis eenhogere temperatuurniet directaantebevelen.
Conclusie 4. Voorhetdrogenvanbrouwgerst indeschuurkan
eenluchttemperatuurvan+25Cgeenkwaad.
Voorlopig zoumendeze temperatuuralsnor.i
kunnennemen.
D.De capaciteit
Deluchthoeveelhedenwarenzodanig,datdePrior-luchtverhitters,elkaangesloten opéénventilator,niet tothunrecht
kwamen,omdat zeniet opvolle capaciteitkondenwerken.Dit
heeft totgevolggehad,datmenslechtsmetverwarmde lucht
kondrogenop eenoppervlakvan256m 2 . Zoumentweeventilatorenop éénPriorhebbenaangesloten,danzoumenmetverwarmde
luchthebbenkunnendrogenovereentweemaal zogrootoppervlak,t.w. 512m 2 .
Menhad dan,met debeschikbare installatie,i 50 %meer
capaciteit kunnenbehalen,aannemende,datdePriors +8L
olieperuurblijvend kunnenverstoken.Ditisalleenmogelijk
alsdeolietoevoerhieraankanwordenaangepast.Zoalsdeinrichtingnuis,daalde dehoeveelheid toevloeiende olienaarmatehetniveauinhet opgestelde olievatlagerkwamteliggen.
Conclusie 5. Dooreenminder efficiënte opstellingheeftmen
dePrior-verhitters nietvoldoende benut en
daardoor eenlagere droogcapaciteitbehaald dan
mogelijk hadkunnen zijn.
?
Behaald werd7,2kggraanperm droogoppervlak
peruurbijeenvochtonttrekking van 20,8op
16,7 i°. Bij eenvochtonttrekking?van24,4op
16 iowas dit cijfer 3,1 kgperm peruur,totaal
bij+250m 2 droogoppervlak dus+800kggedroogd
graanperuur.

- 6Bij eenopstellingmet 2ventilatorenperPrior eneendroogoppervlakvan+500m2k a nperuurmaximaal 1200kggedroogde
gerstwordenverkregenbijeenvochtonttrekkingvan24 1°op
16 io(+ it3tonnatte gerstperuur).
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- 7Summary
Inaninstallationforstoringpotatoes"brewingbarley
wasdriedwithheated air.Inthisreportresultsaregivenof
measurements.Conclusionsare:
1.Theavailable air distribution systemwasnot suitablefor
dryinggrain;aslatted floor,covered with jute,wouldhave
givenbetterresults.
2.Layerthicknesshastobe 0,8m orless,atanyrate alike
inall compartments,supplied by onefan.
3.Airtemperature of 25Cisadvisable.
4.Withtheavailablefan?capacity of+120m/mhranoutput
of+_7kgbarleyprom dryingfloorareaprohourispossible,
whendryingfromamoisture content of 21 foto 17$.When
dryingfrom 24'$- 16 fothisfigure is+3kg/m^hr.

