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Korteinhoud
BijPublicatievanhetDroogtechn.Lab.no.45(Nov.'53)
werden"bewaarproevenmethaverenlijnzaadbeschreven,gedurende
hetwinterseizoen1952—*53uitgevoerdintweepakhuizen(teGroningenenteRijsoord).
Eveneensinovereenstemmingmethetprogrammavanonderzoek,
vastgestelddoordeCommissietotCoördinatievanZaaizaadonderzoekvanhetCentraalOrgaan,zijndezeproevenvoortgezetgedurendedewinter1953-'54,ditmaalmetgerstinpakhuizente
Anna-PaulownaenteGoes.Bovendienwerden,parallelhiermede,
ineengeïmproviseerdeopslagruimtevanhetDroogtechnischLaboratoriumbewaarproevenuitgevoerdmet10zaadsoorten(rogge,
erwten,maïs,lupinezaad,graszaad,haver,bietenzaad,uienzaad,
lijnzaadenkoolzaad),waarbijeensysteemvanautomatischgeregeldeventilatiewerdtoegepast.
Deresultatenvandezeproevenkunnenalsvolgtwordengeresumeerd:
1.TeAnna-Paulowna (22Nov.-28Febr.)schommeldehetvochtgehaltevandegersttussendegrenzen16,8$(begin)-16,4 $>
(min.)-16,7 1°(eind),dusmetzeergeringeveranderingen.
Dekiemkrachtnamgedurendedezeperiodenogietstoe (91-95 i°).
2.TeGoes(22Nov.-5April)varieerdehetvochtgehaltevande
gersttussendegrenzen16,4 1°(begin)-16,9 1°(max.)16,7 fi(eind),duseveneensweinig.Dekiemkrachtbedroeg
95-93$,enbleefduspraktischconstant.
3.Hetvochtgehaltevandeverschillende zaden,inhetDroogtechnischLaboratoriumbewaard,schommeldemetdevochtigheidsgraadvandelucht,enkonaandehandvandampdrukisothermen
ongeveervoorspeldworden.Deamplitudovandeschommelingen
invochtgehalteiseenmaatvoordesnelheid,waarmedehetzaad
van^vochtgehalteverandert.Hoegroterditcijferis,deste
moeilijkerisdebeschouwdezaadsoortbewaarbaar.
Hettoegepasteautomatischeventilatiesysteem,waarbijde
inlaatventilatorslechtsingeschakeldwasbijeenrelatieve
vochtigheidsgraadvandebuitenlucht,lagerdan80#,bleek
voortreffelijktev/erken.Kiemkrachtbepalingenvanuienzaad
wezenuit,datpraktischtijdensdebewaarperiodegeenachteruitgangoptrad.
4.Degevondenevenwichtsvochtgehaltenblekentezijn:
voorgerst
16,4-16,9 1°
rogge
17,2-18,0 $
haver
15,4-16,4f°
maïs
16,2-17,3 1°
lupinezaad 15,4-17,0$
«
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16,6- 17,6#
graszaad
15,2- 16,41°
bictenzaad 14,4-15,6 fo
uienzaad
13,6-15,4 i°
lijnzaad
11,3- 11,8 fi
koolzaad
9,4 - 10,41°
•Het zalaanbevelingverdienen,net zaadvoorwinterbewaring
meteenvochtgehalte,dat eenweinig (0,5- 1,0$)"benedende
"bovenstaandeminimaligt,inhetpakhuis te."brengen;menis
danveiligerindewatwarme"beginperiode.
5.Dewandenvandeonderzochte pakhuizenblekenwelisolerendte
zijntegenwarmte-overdracht,dochpraktischniet tegendoorgangvanwaterdamp.
Hetvoordeelvandevoorgestelde ventilatiemethode isdanook
niet,datdaardoordeabsoluteluchtvochtigheid indepakhuisruimtewordtverlaagd,dochwel,datdientengevolge debinnentemperatuurstijgt,waardoordeR.V.-graad afneemt enhetzaad
eenlagerevenwichtsvochtgehalte zoekt.
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Gedurende dewinter 1952-1953warenbewaarproevenuitgevoerd
ineentweetalpakhuizenteGroningenenteRijsoord. Teneinde
eenzogoedmogelijke spreiding te"bereikenlangsdekuststrook
vanNederland,werdvoordeproeven 1953—'54gezochtnaarhiervoor
geschiktepakhuizeninNoord-Holland enZeeland. Inoverlegmetde
N.A.K.vieldekeuzeop:
1.hetpakhuisvandeZ.P.C,teAnna-Paulowna.Ditbleek eennevenpakhuis te zijn,waarinzowelopgeslagenalsgeschoondwordt.
Hetpakhuisisvan"betongetouwd,zonderramen;deaanwezige
luchtgatenzijndoormiddelvanhoutenschottengedicht.De
voorradige partijenzaaigoed werdeninhetgebouw"bewerkt,en
somstussentijds afgevoerd.Erwasdusgeenononderbrokenopslag.Vanhetbeginvandewaarnemingsperiode totbeginDecemberwashetpakhuisvoorigevuld,beginDecembervoori,
eindDecember-halfJanuarivoorf,detweedehelftvan
Januarivoor-g-,endaarnaf--g-.
Demonstersvoordebepalingvanvochtgehalte enkiemkracht
werdendoormiddelvaneenboorsteedsuit dezelfde zakgenomen.
De zakkengerstlagengelijkvloers,vandebuitenmuuraf,
gestapeld.
2.hetpakhuisvanDuvekot'sGraanhandel teGoes.Ditiseenvrij
nieuwpakhuis,aandeHavengelegen.Degenoemdefirmabezit
aldaar eenreeksinelkaarovergaandepakhuizen,met eensilo.
Inhetvoordeproefbestemde gebouw,hetwelknognietvolledig
wasingericht,hadmenindezoldereenflinkgatgespaard
methet oogoplateraantebrengenmachines oftransportinrichtingen.Degerstlagopde zolderondereenplatdak.
Deurenenramenwarengoed inorde.
Ookinditpakhuis stond eenschoningsmachine enerwerd
regelmatiggewerkt.Vandobuitenmuur aflagdegerstintwee
rijenopgeslagen.
Inbeidepakhuizenwerd eenthermo-hygrograafgeplaatst,terwijleendergelijkinstrument ookbuitenbeschikbaarwas (ineen
weerhuisje).Debijstellingvandezeapparaten,hetverwisselen
vandepapierstroken,alsmede devocht-enkiemkrachtbepalingen
geschiedden doordeplaatselijkevertegenwoordigers vandeN.A.K.,
voorwelkemedewerkingwijhierbijonze erkentelijkheid betuigen.
Voordeverwerkingvanderesultatenhebbenwijuitde
thermograaf-strokendedagelijksemaximum enminimum temperaturen
genoteerd (zowelbinnenalsbuiten)endeze cijfersineengrafiek
uitgezet.De extremewaardenderbuitentemperaturen zijndoorgetrokkenlijnenverbonden,endiederbinnentemperaturendoor
stippellijnen.Voordeduidelijkheid isverderdeband tussende
stippellijnen (gangvandebinnentemperatuur)gearceerd.
Beschouwingvandetemperatuurgrafieken (Bijlagen I,IIen
IIIbovenaan)leert,dat,alsgevolgvanisolatietegenwarmte,de
amplitudo derschommelingenbinnenveelkleinerwasdandiebuiten,
zodatbijgrotereveranderingenindebuitentemperatuur dievande
binnentemperatuurachterblijft.
Opvallend is,datdegearceerde strook teGoes (Bijlage II)
t.o.v.debuitentemperatuurhogerligt dandieteAnna-Paulowna
(Bijlage I ) .Menzougeneigd zijn,aaneenconstantemiswijzing
vanéénvanbeidethermografentedenken.Ditbehoeft echtergeens-
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nemen"bijdeproeventeWageningen (Bijlage H I J , waardeinstrumentengeregeld gecontroleerd v/orden.Hierhebbenongetwijfeld een
rolgespeeld zowelwarmte-doorgang doordemuurvaneenaangrenzend
vertrek,waargestooktwerd,alshet toegepaste ventilatiesysteem,
endergelijke oorzakenkunnenookteGoesvaninvloed zijngeweest.
Metdehygrograaf-resultatenwerd opgeheel overeenkomstige
v/ijzegehandeld alsmet dievandethormografen.Dewaarnemingen
zijninhetmiddenvandeverschillende bijlagengrafischuitgezet.Debufferwerkingvandegraanvoorraad opdeR.V, komt inde
resultatenduidelijk totuitdrukking.
Verder zijnuit degemiddelde waardenvantemperatuur en
R.V.-graad cijfersvoordeabsolute luchtvochtigheid (gperkg
droge lucht)berekend,endeze cijfers zijneveneensineengrafiekgetekend. Opvallend ishetkleineverschilvandeabsolute
vochtigheid binnenenbuiten,hetgeen enerzijdsvertrouwenwekt
inderegistratie derinstrumenten,dochverderwijst opweinig
isolerende werkingvandepakhuiswanden tegendoorgangvanwaterdamp.
Tenslotte bevattendeBijlagenIenIInoggegevens omtrent
hetvochtgehalte endekiemkrachtvandegerst (wekelijksebepalingen), terv/ijldezegegevensvoor 10graansoorteninhetDroogtechnischLaboratorium zijnneergelegd indeafzonderlijke BijlageIV.
Indegeïmproviseerde bewaarruimte vanhetDroogtechnisch
Laboratorium wasverder eenautomatischventilatie-systeemaangebracht.Hiervoorwerd eeninlaat-,alsmede eenuitlaat-ventilator
gebruikt (Stork,150mm 0). Inde stroomkringv/aseenrelais
opgenomen,hetwelk geslotenwerd,zodradeR.V. ineenweerhuisje
buiten80$oflagerwerd.Eeneenvoudige contact-haarhygrometer,
fabrikaat Lambrecht,ishiervoorgebruikt,onditinstrumentheeft
uitstekend voldaan.Indestroomkringwasverdernog eenminimumthermostaatgeplaatst,welke deventilatoren stilzettebijvriezendbuitenweer,alsmede eenmaximaal-thermostaat,diehet circuit
verbrakbijbuitentemperaturenboven 10°C.Erwasverder eenregistratie-inrichting aanwezig,welke aantekende,gedurendev/elke
tijdendeventilatorendraaiden.
Alsvoorbeeld vanhet effectvandezeventilatie-methode geven
wijinBijlage Vhetresultaat gedurende deweek 5 - 1 1 April1954.
Debuitentemperatuuren-R.V. zijnmet eengetrokkenlijngetekend,
diebinnengestippeld; dedraaitijdenvandeventilator zijndoor
eengeblokteband aangegeven.Bijbeschouwingvandeze diagrammen
bedenkemen,datdeventilatornietbehoorde tedraaienbijR.V.graadbuitenvan80$ojfmeer,alsmede bijvorst (temp.<0°C)
ofhoge temperaturen (=10°C).
Tijdensdezev/eekvan7x 24=168urendraaide defangedurende 81,5uur,alsgevolgwaarvanindebinnenruimte eenopvallend
lageR.V.-graad werdvorkregen.Men zaldanookuitBijlageIV
zien,dattijdens dezeweek (delaatstevandeproef)hetvochtgehaltevanalle zadendientengevolge sterkdaalde.
Stellenwijdegemiddelde binnentemperatuurop 10°C,danbetekent ditbij60- 50en40 %R.V. eenabs.vochtigheid vanresp.
4,58 -3)82en3,05 g/kg, terwijldit cijfervoordobuitenlucht
indeovereenkomstige periodenglobaalbedroeg4,14-3,96 en
3,12 g/kg,duspraktisch Qocn verschil.Maarwelmaakt diteen
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omdatdebuitenlucht wordt aangezogentijdenswarmeperioden.
Degemiddelde temperatuurbinnenstijgt dientengevolge,ende
R.V.-graaddaalt.

Hoofdstuk II.Bespreking derverkregenresultaten.
A.Verloop'vandepakhuistemperatuur.
1« Goes.DetemperatuurwasbeginDecemberongeveer 10°Cen
daalde alsgevolgvanvorst eindJanuari tot-5°C.InMaart
enAprilwerdweerhet niveauvan 10- 11°Cbereikt.
2.Anna-Paulowna.Hiervertoonde degangvande temperatuur
ongeveerhetzelfdebeeld.
3.DroogtechnischLaboratorium. Hiervankanhetzelfde worden
vermeld; slechts lagdebinnentemperatuurhieropeenwat
hogerniveau.
2.Verloopvanderelatievevochtigheid binnen.
1.Goes. TothalfJanuari wasdeR.V.-graad gemiddeld steeds
boven80 $>,met eenminimumvan70-75 1°.Tijdensdevorstperiode (eindJanuari)werd eendalingwaargenomen,gedurende
eenweekwashetgemiddelde ca.55 1°netminimavan45-50 $
(uitvriezenvanvocht). IndetweedehelftvanFebruariwas
deR.V. vandeordevan75^,inAprilvond eensterkedalingplaats.
2.Anna-Paulowna.Hetbeeldwijst opeenmeer constante R.V.graad,inhetalgemeenopeenhogerniveau,danteGoes.
Vermoedelijk wasdusteAnna-Paulownade isolatie tegen
waterdampbeterdanteGoes.
3.DroogtechnischLaboratorium. DewaarnemingenderR.V. binnen
neigenhierveelmeernaardeminimabuitendanindebeide
praktijkproeven. Zulksmoet ongetwijfeld aanhet toegepaste
ventilatie-systeem wordentoegeschreven.
C.Verloopvanhetvochtgehaltevanhetgraan.
Veranderingenvanhetvochtgehalte vanhetgraanzijneen
gevolgvaneendiffusie-stroming vanwaterdampuit de grenslaag
vanhetgraannaardeluchtinhetpakhuis,ofomgekeerd.De
snelheid vandeze stroming-endustevensvandeverandering
vanvochtgehalte -verloopt evenredigmethet dampdrukverschil
tussen dewaterdamp indiegrenslaag,endieinde omgevende
lucht.Bijtemperatuurswijzigingenverandert dedampdrukvande
lucht inhetmagazijnpraktischniet,dieindegrenslaagvan
hetgraanechterwel.
De evenwichtsdampspanningindegrenslaag zalinhet
algemeen eenfunctie zijnzowelvandetemperatuur,alsvanhet
ogenblikkelijke vochtgehalte.WijhebbeninPublicatie vanhet
Droogtechn.Lab.no.10 (Fig.VII-a)getracht,opgrond van
proevenditfunctioneelverband voortarwenategaan;voor
gerstishet echternietbekend. Opgrondvandebovenbeschreventheoretische grondslagkanhieromtrent echterinhetalgemeenhetvolgendewordenmedegedeeld.
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alsmede inde omgevende lucht doorwaarneming (gecombineerd met
berekening)bekend zijn,dankanmendezebeidegroothedenals
functievandetijd ineendiagramtekenen.
grenslaag graan

tijd.
Hetverticale (dampdruk)verschil opeengegeventijdstip
zaldanevenredigmoeten zijnaandesnelheid vanvochtverandering,endezegrootheid,naardetijdgeïntegreerd (d.w.z.de
gearceerde oppervlakken)gevendetotalevochtveranderingaan.
Hetverloopvanhetvochtgehaltemet detijd isdaaromde
integraalkrommevandegearceerde oppervlakken.
Detijdens deproevenwaargenomenschommelingeninvochtgehalte zijnteklein,omeenenandermet eenvoldoende graad
vannauwkeurigheid tekunnenreconstrueren.Wijwillendaarom
volstaanmetvermeldingvandezetheorie.
Vanbelangisverderinhet oogtehouden,datbijde
proeveninhetDroogtechnisch Laboratoriumhet zaadverpaktwas
inkleine,vrijstaande zakken.De snelheidvanvochtbewegingals
gevolgvandiffusie doordemassaheenverloopt omgekeerd evenredigmet deafteleggenweg,zodatdegrootte derzakken,zowelalshundiktevanstapeling,hieropvaninvloedmoetenzijn.
Bovendienkanwordenverwacht,datdediffusiebijgrotere
korrels snellerverloopt danbijkleinere.
Ditblijkt ookwelduidelijkuit eentweetalproeven,
hieroverindebewaarruimte vanhetDroogtechnisch Laboratorium
genomen.Twee zaadsoortenwerdennl. ineendunnelaaggeplaatst
inopenmetaaldraadkooien.Deze zaden (maïsenkoolzaad)zijn
gemerktII.
Tijdensdebewaarproef inhetDroogtechnischLaboratorium
werd indeperiode 1 1 - 2 5 Januari eensterke stijgingvanhet
vochtgehaltewaargenomen,en29Maart- 12Aprileensterke

-7daling.Wijhebbengetracht,desnelheid vanvochtverandering
tijdensdezeperiodenteberekenenentemiddelen,enkwamen
totdevolgendevergelijkingscijfersï
uienzaad 1,93
erwten
1.15
lupinen
1,40
lijnzaad
1,14
koolzaad 1,28
bietenzaad 1,06
1,23
maïs
graszaad
1,025
1,16
haver
rogge
0,90
Eenhoog cijferwijst opsnellevochtveranderingen;hetzaad
zaldaninhetalgemeenmoeilijkbewaarbaarzijn.
Verderisuitdeliteratuurbekend,dat schommelingen
vanvochtgehaltenrond eenbepaald niveaudekiemkracht
ongunstigkunnenbeïnvloeden,invergelijkingmet opditzelfde
niveau constantgehoudenvochtgehalte.Bijonzeproevenop
uienzaad,waarbijdesterkste schommelingen optraden,is
echtervanenige achteruitgangvandekiemkrachtnietsgebleken,zodatdezefactorhiervanweinig invloed isgeweest.
O.i.behoort dittewordentoegeschrevenaandegoedekwaliteit
vanhetgebruikte zaad.Zittenereenbehoorlijk percentage
zwakkekorrelstussen,danzalhetbeschreveneffectvermoedelijkweltotuitdrukkingkomen.
D.Constructie eninrichtingvanhetpakhuis.
Eeninteressantvraagstuk,hetwelknauwverbandhoudtmet
hetvoorgaande,ishetvolgende:
Debuitenluchtheeft eengegevenabsolute vochtigheid,
groot 3,4of 5g/kg.Hierbijbehorentemperaturen,dieniet
lagerkunnen zijndan -2, 1resp. 4°C.Indienzulkelucht
binnenwordt opgewarmd,verkrijgtmenzeeruiteenlopende
R.V.-graden,waarophetvochtgehalte vanhet zaad zichzal
instellen.Welkebinnentemperatuurzaldanvoorde zaadbewaring
hetgunstigste zijn?
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Demoeilijkheid vooreenuitspraak is.
datnietprecies
bekend is,bijwelke temperaturenzaad,
dat inevenwichtismet
60 $ ) , gedurende
eenbepaalde
eengegevenR.V.-graad (bijv.
tijdhoudbaarzalzijn.
Wijmenen,datzaadvan 50$R.V. geruime
tijdbijhoge
zondervrees
temperaturen (tot20-25C)kanwordenbewaard,
voorachteruitgangvandekiemkracht.
Zaadvan60$R.V. isstellignoggoedhoudbaarbij
temperaturenvan15-20°C.
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Anderzijdsbestaatweiniggevaarvoorbederfbijtemperaturen,die 10°Cniettebovengaan,enstellignietbij5°C.
Nemenwijnuaan,datbijwinterbewaring delucht inhet
algemeen onder6g/kgvochtgehalte blijft,engeruime tijd onder
4 - 5 g/kg, danwilons,opgrond vandevoorgaande tabel,een
binnentemperatuurvanongeveer8°Cdemeestgunstigevoorkomen.
Degoedkoopstemaatregelen,omdebinnentemperatuur op,of
indebuurtvan,ditniveautebrengen,oftehandhaven,zijn:
1.hethebbenvaneendroogruimte annex (lieverniet indemagazijnruimte wegensbrandgevaar),endoormiddelvaneenventilatorluchtuit dezeruimte inhetmagazijntepersen
2.hetaanzuigenvanbuitenlucht opdaarvoorgunstige tijdstippen,
zoalsbijdeproef inhetDroogtechnischLaboratorium geschiedde
3tbewaringinkelders.
Eenbehoorlijke isolatievanramenendeuren (c.q.luiken)
alsmede eenportaalvoorafvoernaarbuitenalsvoorgesteld in
onsvorigrapport,zullenbelangrijk kunnenbijdragenterverkrijgingvanhetbeoogdeeffect.
Verderzullenbetonwandenuiteenoogpuntvanisolatieverre
devoorkeurverdienenbovenbaksteenwanden.Eenbekende proefis,
datmendooreenrondomluchtdicht ineenbuisbevestigde baksteen
eengasbranderkanlatenbranden!Dit zaldooreenbetonsteen
stellignietmogelijkzijn.
Eenluchtconditionneringsinrichting,zoals dieinonzegrote
havenplaatseninenkeleveembedrijvenaanwezigis,geeftweliswaar
eenfraaie oplossing,dochzalinhet algemeentekostbaarzijn.
Slechtsvoordurekwaliteitszaden enzomerbewaringkandit een
puntvanoverweginguitmaken.Dochdanzalmentevensdienenna
tegaan,ofdrogingtot evenwichtmet 50 foR.V. enluchtdichte
verpakking (instalenvaten)wellicht totlagere exploitatiekostenkanleiden.Debewaringgeschiede danbijvoorkeurineen
koele omgeving (eenkelder).
Wageningen,April1955.
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