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1.

BESCHRIJVING- TODE

SILO'S

De ronde silo's zijn samengesteld uit gegalvaniseerde metalen golfplaten,
die met bouten. 8,8X1 elkaar zijn "bevestigd. Tussen de platen is een plas
tisch afdichtmiddel aangebracht» Ook de boutgaten worden op deze wijze
afgedicht. In de silowand bevindt zich een deur. Achter deze deur kan de
opening worden afgesloten door middel van uitneembare keerschotten.
Voor opstelling in de openlucht kunnen de silo's worden voorzien van een
metalen dak met vulopening in de top en een mangat. Wanneer de silo's
niet uitsluitend voor het opslaan, maar tevens voor het drogen van granen
e.d. worden gebruikt, worden ze voorzien van een geperforeerde metalen
bodem.
Speciale aandacht dient te worden geschonken aan de afdichting van de
silo op de fundering. Pig. 1 geeft hiervan een beeld. Ha het afmonteren
dient een op doorsnede neusvormige vochtkering aan de binnenkant op 1 cm
van de onderrand te worden aangebracht van een specie van 1 deel Portland
cement en 2 delen zand, waarin een waterafstotend middel, volgens voor
schrift, is gemengd.(Dit dient te geschieden na schoonborstelen en aan
branden van de vloer). Nadat de kering van 3 cm hoogte hard is geworden,
dient de ruimte tussen wand en ring te worden opgevuld met speciale kit.
Dit materiaal voorkomt inwaaien of instromen van water onderlangs.
Pig. 1

Ifdichtingsmethode voor de onderrand van de Butler silo
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In het midden van de silobodem ia voor het ledigen een ronde opening
aangebracht, waar vandaan een ronde "buis onder de bodem naar buiten
loopt. In deze buis kan een vijzel worden gestoken, die het graan naar
buiten brengt. Wanneer het graan tijdens het ledigen niet meer naar de
afvoeropening in de bodem stroomt, maar volgens het natuurlijk talud
blijft staan, kan met behulp van een open vijzel het grootste gedeelte
van het restant graan naar de afvoeropening worden verplaatst. Het
draaipunt van deze open vijzel bevindt zich boven de afvoeropening en
de vijzel draait in een zeer langzaam tempo in de silo rond.
Het type droogsilo is paarsgewijs aangesloten op een centrifugaalven
tilator met aangebouwde luehtverhitter. Deze direct werkende verhitter
kan naar verkiezing worden uitgerust met een olie- of een gasbrander of
met elektrische verwarmingselementen. De capaciteit van de luchtverhitter
is aangepast aan de ventilatorcapaciteit, zodat de opwarming van de door
geblazen lucht niet meer dan 10°C kan bedragen.
In het luchtkanaal tussen ventilator en silo's is een humidistaat ge
plaatst. Dit instrument reageert op de relatieve vochtigheid (R„Y.)
van de ventilatielucht en commandeert het in- en uitschakelen van de
luchtverhitter. Er bestaat een vrij vast verband tussen de R.V. van
lucht, die graankorrels omgeeft en het vochtgehalte van de korrels..
Op de humidistaat is de R.V. instelbaar, corresponderend met het ge
wenste eindvochtgehalte van het graan. Is de R.V. van de door de ven
tilator aangezogen lucht hoger dan de ingestelde waarde, dan schakelt
de humidistaat de luchtverhitter in. Daalt de R.V. van de lucht bene
den de ingestelde waarde, dan wordt de luchtverhitter uitgeschakeld.
Hiermede beoogt men een gelijkmatige droging.
De hierboven beschreven silo's zijn in verschillende afmetingen ver
krijgbaar, al of niet geventileerd en in het eerste geval met bijpas
sende ventilator en luchtverhitter.

BEPROEVINGMet een praktijkinstallatie werd in 1964 en 1965 normaal gewerkt ; bij
wijze van beproeving

werd het drogen van een partij vochtige tarwe nauw

keurig gevolgd. Dit vond plaats in een silo van het type SUD 1811/2 AE
met de volgende afmetingen %
diameter 5»5

mS

hoogte tot dakrand 3*3 nx| de inhoud bedraagt 78>4 m
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(= + 60 ton tarwe).
Deze silo was met een andere silo van gelijke afmetingen door middel van
oen luchtkanaal verbonden met een 15 pk centrifugaal-ventilator5 die was
voorzien van een gasbrander met een capaciteit van 30.870 kcal/uur.
In onderstaande tabel worden de op genoemde dagen aangevoerde partijen
maaidorstarwe weergegeven met de resp. gemiddelde vochtgehalten.
Tabel 1

Hoeveelheden ingebrachte tarwe met gemiddelde vochtgehalten

Datum

G-ewicht in leg

Vochtgehalte in $ (genu)

15 augustus

4552

24,2

21 augustus

3II35

24,8

27 augustus

I2952

13,4

Op 21 augustus vond de grootste aanvoer plaats. In de loop van deze dag
daalde het vochtgehalte geleidelijk van 28,1 <f0 van de eerste tot 21,5 ia
van de laatst aangevoerde partij. Eet gewogen gemiddelde bedroeg 24>8
zoals in tabel 1 vermeld staat.
De betrekkelijk kleine partij, die op 15 augustus werd binnengebracht,
werd door middel van ventileren in conditie gehouden.
Met het droogproces werd in de avond van 21 augustus begonnen. Het aantal
ventilatie-uren op de daarop volgende dagen is weergegeven in het staaf
diagram van figuur 2. Hierin staat aangegeven wanneer de gasbrander was
ingeschakeld. Het al of niet branden werd geregeld door de huiaidistaat,
die stond afgesteld op 70 fo R.Y. Door arcering is eveneens op het staaf
diagram aangegeven hoe de schuiven stonden afgesteld, waarmeg de totaal
aangezogen lucht kon worden verdeeld over de beide aangesloten silo's.
In de novensilo bevond zich haver mot een storthoogte van 2,5 m»
t»m het verloop van het droogproces te kunnen nagaan werden meermalen
monsters op verschillende hoogten in 'de graanlaag genomen. In figuur 3
worden de resultaten hiervan weergegeven.

a.

Gemiddelde vochtgehalten van de tarwe over de gehele doorsnede van
de silo op de aangegeven diepten

Ta»

Gemiddelde vochtgehalten van de tarwe op de aangegeven diepten in
het midden van de silo en op ca. lm van de wand

c.
31 augustus

storth.
2,75 m

0,8 m

c. en d»

Gemiddelde vochtgehalten van de tarwe op de aangegeven diepten
in het midden van de silo

Uit de vochtgehalten van de monsters op 27 augustus genomen, blijkt,
dat er een verschil in droging bestond tussen midden- en buitenzijde
van de silo. Dit -werd veroorzaakt door de aanwezigheid van een stortkegel in het midden. Tijdens het vullen van de silo had zich ter plaatse
het grootste deel kaf en stof opgehoopt, waardoor een voor de lucht moeilijksr te doordringen laag ontstond. Overigens blijkt wel uit de monstername op 31 augustus en 15 september, dat ook ter plaatse het graan goed
was gedroogd.
Hoewel de humi<üstaa,t stond ingesteld op 70

R.V., hetgeen voor tarwe

correspondeert met een vochtgehalte van ongeveer 15 >5

werd toch ge

middeld over de gehele silo een lager eindvochtgehalte bereikt. Dit werd
veroorzaakt door de zeer lage R.V., die op meerdere dagen tijdens het
droogproces voorkwam.
Na 15 september werd gedurende de bewaarperiode van tijd tot tijd enkele
uren geventileerd voor het fris houden van het graan. Hierdoor liep het
vochtgehalte van de tarwe weer iets op.
Het eindresultaat was, dat in december 1964 en februari 19^5 in totaal
44*930 kg tarwe kon worden afgeleverd met een gemiddeld vochtgehalte van
15,6 io* In beide gevallen werd praktisch de hoogste marktnotering bereikt.
Daaruit kan worden geconcludeerd, dat de kwaliteit op peil was gebleven.
Omdat tijdens het drogen van de tarwe gedurende een bepaalde periode ten
dele ook nog haver in de andere silo werd geventileerd, is het vrijwel
onmogelijk om precies aan te geven hoeveel draaiuren van de ventilator
en verhitter zijn gebruikt voor het drogen van de tarwer Wel is het mo
gelijk om als voorbeeld een berekening uit te voeren voor het geval, dat
ventilator en verhitter uitsluitend zouden zijn gebruikt voor het drogen
van graan in oen silo.
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BEREKEKIIG YM DE DROPGKOSTEN AM DR HARD YÂN EM VOORBEELD
Aangenomen wordt, dat de storthoogte van het graan 2,5 m bedraagt, het
vochtgehalte 24 i° en verder dat door variatie in de R.V. van de buiten
lucht per etmaal gedurende 2/3 van de tijd de luchtverhitter brandt en
gedurende l/3 van de tijd niet. Het gewenste gemiddelde eindvochtgehalte
is l6 fo.
Bij 2,5 m storthoogte bevindt zich in een silo, zoals die ook voor de be
proeving is gebruikt, 592 hl graan. Bij een hl-gewicht van 83 kg bij 24 fo
vocht komt dit overeen met 49.136 kgWanneer de luchtverhitter brandt, wordt de doorgeblazen lucht 7>5° C op
gewarmd. De daor de ventilator verplaatste luchthoeveelheid bedraagt
13.600 m^/uur. Uit de door de doorgeblazen lucht opgenomen hoeveelheid
water valt af te leiden, dat het totaal aantal draaiuren 135 is, waarvan
2/3 of wel 90 uur met verhitter aan en gedurende 45 uur zonder opwarming
van de lucht.
Het vermogen van de ventilator bedraagt 11 kW. De kosten voor de elektri
sche energie bij een prijs van ƒ 0,10/kWh bedragen
135 x 11. x ƒ 0,10 = ƒ 148,50
Bij gebruik van propaangas voor de verhitter met een calorische waarde van
11.000 kcal/kg (= 6000 kcal/l) en een prijs van ƒ 0,22/l (tanklevering)
sijn de brandstofkosten

^

x

x

^_

f 1{)1>87-

Totaal bedragen de kosten aan brandstof en energie ƒ 250,37 of ƒ 0,57 per
100 kg droog graan.

- 7 4. SET WERKEN MET DE INSTALLATIE
Onderstaand zullen de praktijkervaringen met de proefinstallatie worden
vermeld. Daarbij zal eerst bij verschillende elementen worden stilgestaan,
terwijl aan het slot nog enkele algemene opmerkingen volgen.
a. De stortput
De gangbare werkmethode bij het maaidorsen in Nederland is, dat een vracht
in ééïi keer wordt gestort. Dit betekent een stortput, die zeker 3^4 ton
graan kan bevatten. Eet oorspronkelijke Butler-systeem, waarbij de silo's
in een cirkel of een deel daarvan rondom het stortpunt staan en met een
lange vijzel vandaar uit worden gevuld, kent slechts een kleine stortput.
In Amerika doseert men via een achterschuif in de kipwagen, die men lang«»
zaam laat kiepen, in dit putje zodanig, dat de vijzel met een capaciteit
van 20 - 25 ton juist belast door kan werken. Wagens met

ton gtaan.bleken

in de oorspronkelijke opzet dan ook in 12 minuten te zijn verwerkt. Deze
tijd past echter niet in de Nederlandse praktijk. De wagen moet zo snel
mogelijk terug, vooral wanneer bgv, de loonwerker met twee maaidorsers op
hetzelfde perceel werkt, of wanneer de afstanden groot zijn.
Elke minuut minder lostijd betekent, dat ruwweg 100 m afstand meer kan wor
den overbrugd. Derhalve is ook in de beproevingsinstallatie overgegaan op
een grote stortput met bovenafmetingen van 250 x 550 cm en een diepte van
160 cm. Opzetstukken deden de capaciteit tot ongeveer 4 "ko*1 (aan tarwe)
stijgen, wat voldoende bleek voor elke normale kipwagen, ook bij onregel*
matige aanvoer van twee maaidorsers. Mede omdat de vijzel al tijdens het
storten graan wegneemt, kan vlot een volgende wagen geledigd worden.
Overigens vormde de verdieping van de stortput een probleem, omdat de opvoervijzel door zijn verplicht schuine stand naar de top van de te vullen
silo niet meer op de bodem van de put kon komen. Hierover echter meer bij
het volgende punt.
b. De_voorreiniging en de valvijzel
Het oorspronkelijke imerikaanse systeem kent geen voorreiniging, In 1964
bleek direct al, dat stof en vuil (onder vochtiger omstandigheden meer
voorkomend dan in streken met een landklimaat) en eventueel groene stengel
delen aanleiding kunnen geven tot een stortkegel (zie ook pag.5).

- 8 Besloten werd derhalve voor het oogstjaar 1965 een voorreiniger van. het
fabrikaat President tussen te plaatsen. De importeur, uitgaande van de
capaciteit van 10 ton per uur, zijnde voldoende om twee maaidorsers "bij
te houden, kwam tot de opstelling als schematisch weergegeven in fig. 4*
Daarin haalt vijzel A het graan uit de stortput. Dit is een vijzel, die
hij 60° een capaciteit van + 10 ton haalt en die door zijn steile stand
de beperkende factor is in het gehele transportsysteem. Deze 4

m

lange

vijzel "brengt het graan via een voorraadbakje in de voorreiniger B, die
gemonteerd is op de opvangbak C van de lange opvoervijzel D.
In de wand van deze bak is een drukschakelaar aangebracht, die D doet
stoppen als het graanniveau beneden deze schakelaar is gedaald. Vijzel D
kan zodoende alleen op volle capaciteit lopen, dit teneinde beschadiging
te voorkomen.
De korte vijzel, uitgerust met een 2 pk motor, bleek bij metingen in gerst
van 18

vocht inderdaad op bijna 10 ton per uur te komen| de lange vijzel

haalde bij het afleveren van droge tarwe onder een hoek van + 40° ruim
10 ton.
Bij het omlopen kwam men bij droge tarwe (15 à 16

fo)

aan bijna 10 ton.

Bij haver van 16 à 17 $ vocht werd bijna 8 ton per uur bereikt. In alle
gevallen werkte de voorreiniger bevredigend. Bij de zoè'ven genoemde gerst
in verse toestand haalde hij zoveel materiaal uit de massa, dat het vocht
gehalte van 22,5 tot 22,0 daalde. De steilstaande korte vijzel geeft een
regelmatige dosering, wat de windreiniging ten goede komt. Direct bij de
eerste vulling vermindert deze tussenschakeling van een voorreiniger het
gevaar voor bederf in eventuele stortkegels.
De tussenschakeling van de voorreiniger herbergt tevens een andere moge
lijkheid in zich met name t.a.v. de totale opstelling van de silo's. In
de oorspronkelijke opstelling was men gebonden aan een cirkel, als gevolg
van de lengte van de schuin oplopende vulvijzel. Bij de huidige opstelling
is het mogelijk de korte opvoervijzel naar de voorreiniger van stand te
veranderen, d.w.z. dat de voorreiniger met daaronder het beginpunt van de
lange vijzel rondom de stortput kan worden verplaatst. M.a.w. de silo's
zelf behoeven niet persé meer in een cirkelvorm tc staajft. Men kan zich
daardoor aanpassen aan de situatie ter plaatse. Fig. 4 i® ^a:n
een schematische weergave. Hierop wordt later nog teruggekomen.

maar

- 9 Het uitgeschoonde materiaal kon worden opgevangen in een zak, wat enige
luchtweerstand bleek te geven; later werd een eenvoudige oplossing ge
vonden door opvangen in een oude melkbus.
De President vijzels hebben in 1965 goed gewerkt en geen noemenswaardige
beschadiging gegeven. Ze hebben. ruim 14 ton gerst, 30 ton tarwe en 30 "ton
haver elk 2 maal verwerkt. Wel zijn andere kinderziekten opgeireden, zoals
het slippen van de Y-snaren van de grote vijzel en het te zwak zijn van de
onderbouw. Het eerstgenoemde euvel zal wórden verholpen door over te gaan
op voorgerekte en wat zwaardere snaren, het tweede is reeds aangepakt
door versteviging van de constructie.
Voor een zo goed mogelijke verdeling van het graan in de silo's is een
nauwkeurige plaatsing van de vijzelopening boven de verdeler in de top
noodzakelijk. Eén man moet dit kunnen doen zonder al te veel op de silo
te moeten klimmen. De lange vijzel met de opgebouwde voorreiniger op 4
wielen staande is na de versteviging van het onderstel goed mano euvre erbaar geblekenI bij veel wind dient men echter wel op te passen. Dit te
meer, omdat door de lengte van deze opvoervijzel, ondanks de versteviging
door middel van een staaldraadkabel, enig heen en weer zwaaien optreedt.
Het juist plaatsen boven het vulgat gaat dan wat moeilijk, maar zal te
verhelpen zijn met een eenvoudig conisch vangstuk o.i.d. aan het eind
van de vijzel en een liertje, waarmede men het eind kan laten zakken.
De verdeling zal desondanks nog wel eens wat te wensen over kunnen laten.
Met de installatie zijn geen erwten en koolzaad verwerkt, hoewel deze
Produkten wel werden geteeld en dus beschikbaar waren, zij het in betrek

kelijk geringe quanta. De erwten, voor de zaai geteeld, zijn meteen opge
zakt bij de maaidorser, omdat in de vijzels beschadiging werd gevreesd.
Ook het koolzaad is meteen opgezakt, omdat ook hier beschadiging werd ge
vreesd (zeer vochtig zaad) en omdat dit materiaal ook moeilijk los op de
droogvloeren kon worden gestort. Het is in de zakken nagedroogd, waarover
verderop meer.
c. De silo's en de drooginstallatie
Het gedrag van de tarwe is in het voorgaande reeds uitgebreid beschreven
aan de hand van de nauwkeurige waarnemingen. Hier zal dit beeld worden
aangevuld met de meer globale praktijkervaringen.

- 10 Het vermijden van stortkegels is hiervoor reeds enkele lceren genoemd.
De voorreiniger neemt in deze veel gevaar weg. Toch blijft een veilige
en juiste plaatsing van de invoer in samenhang met een goede verdeler
in de nok gewenst, ten eerste om een goede opbouw van de silo-inhoud
te bereiken, maar ook, zij het in veel mindere mate, om bij gedeelte
lijke valling wat minder nawerk te hebben. Het drogen en ventileren
zelf vormde geen probleem. Wel dient men erop bedacht te zijn, dat men
bij een grote partij vrij vochtig graan zonder onderbreking moet venti
leren, dit ter voorkoming van een condenslaag. De ventilator en de bran
der behoeven geen speciale aandacht. Achter de schuur staande waren ze
uit een oogpunt van lawaai ook niet hinderlijk voor de bewoners.
Het indrogen verliep uit bedrijfsoverwegingen voldoende snel. De twee
droogsilo's van 60 ton hebben zowel in 1964 als in 1965 nimmer opont
houd in de oogst veroorzaakt. Het bouwplan is er iets op gericht naast
erwten, koolzaad en gerst, + 9 ha haver en + 9 ha consumptietarwe van
de rode soort(en) op te nemen. Voor zaaizaadbedrijven en voor bedrijven
die meer rassen gescheiden willen houden zal naar een groter aantal klei
nere silo's moeten worden gestreefd (bijv.i.p.v. 2 x 60 + 2 x 27 ton
6 x 27 of 37 ton, waarvan 4 droogsilo's met een verplaatsbare verhitter
en ventilator).
Vroege gewassen als gerst, erwten en koolzaad bieden geen probleem. De
droogcapaciteit en de tijd, die beschikbaar i3 tot de oogst van de tarwe
en haver, zijn ruim genoeg om de vroege produkten voordien in de opslag
silo's te hebben.
Speciale aandacht verdient nog de omloojmogeli.ikheid. Gebleken is dat som
mige partijen graan, vooral haver, hoewel voldoende ingedroogd tot 14 à
15 i° vocht, in de opslag toch nog niet die rust hebben, om ongemoeid te
kunnen worden gelaten. Het ventileren in de droogsilo's is hiertoe een
van de oplossingen, doch een keer omlopen en mengen is evenzeer gewenst.
Onderin ôntstaat bij het drogen vrijwel steeds een droger produkt dan bo
venin, vooral wanneer grote vrij vochtige partijen in êên keer worden bin
nengehaald.
Dit betekent eigenlijk een silo extra, tenzij men bereid is een deel van
de oogstybijv. de gerst vroegtijdig af te leveren» Deze omstandigheid wijst,
evenals het gescheiden bewaren, in de richting van een groter aantal even
grote silo's (5 of 6 x 27 of 37 ton voor een bedrijf met 20-35 ha graan).
Een aantal van

4 silo's dwingt vrij sterk tot aanpassing van het bouwplan,

wat overigens a priori niet tot lagere inkomsten behoeft te leiden, als men
in de consumptie-graansector werkt. Bij zaaigraanteelt kan het anders zijn.

- 11 Het legen van de silo's geschiedt met een zgn. aanveegvijzel, een open
vijzel, die zichzelf door de graanberg moet

vreten, het graan daarbij

naar het midden van de silo stuwend. Gedurende het laatste half uur be
hoeft dit vijzeltje mensenhulp, om voldoende aanvoer te geven. Tege
lijk veegt men dan

het reeds "bevijzelde" deel van de silo met een veger

grondig schoon, daarbij dikwijls de voorreiniger wat extra werk gevend.
Met deze aanveegvijzel moesten kinderziekten worden overwonnen. De aan
drijving en het zich invreten, instelbaar door een glijplaat, waren in
het begin niet op elkaar afgestemd. Een zwaardere motor (lig- i.p.v. •£• pk)
en zwaardere V-snaren zullen dit probleem moeten oplossen. Wel is het be
zwaar blijven bestaan, dat bij silo's Van ongelijke diameter de aanveeg
vijzel in de grootste een randje graan laat liggen, dat aanvegen met de
hand nodig maakt. Dit is inbegrepen in de vorengenoemde tijd van + 30 niinuten per keer.
1964 was een jaar met sneeuwjachten. De ruimte tussen het dak en de silowand heeft vrijwel geen aanleiding gegeven tot binnenstuiven van sneeuw.
In 1965 daarentegen is wel sneeuw binnengekomen, vermoedelijk door werve
lingen van de wind, die uit een andere richting kwam. Met de importeur
zal worden overlegd, wat hieraan gedaan kan worden. Inregenen kwam niet
voor. Wel is door een foutje in de constructie van het dak van het huisje
voor de ventilator en de brander lekwater onder de vloer van één der droogsilo's gekomen. Bij het drogen van het koolzaad werd dit water mee opge
blazen. Het is dus wel zaak de ruimte onder de vloer droog te feouden, door
een goed afsmeermiddel (bitumen) te gebruiken. De leverancier dient dit
direct bij het plaatsen te verzorgen (hiervoor zij verwezen naar pag, l).
Over de brander en de regelapparatuur valt weinig te zeggen, omdat door
de experimenten nogal eens provisorisch moest worden gewerkt. De humidistaat, buiten geplaatst, lijkt ons wat gevoelig voor ontregeling na lange
re tijd gebruik. De brander gaf een enkele keer storing, door vervuiling
in de leidingen. Om dit voor de toekomst te voorkomen, is de stalen gas
leiding vervangen door een koperen.
De overgang van tank naar gasflessen was een gevolg van het verbruik in
1964, nl. 630 liter. Voor deze hoeveelheid loont het niet om tankkosten
te maken. De prettige medewerking van Shell Nederland Verkoopmaatschappij
ÏT.V. in deze, die in 1964 materiaal ter beschikking stelde voor de proef,
mag hierbij niet onvermeld blijven.

- 12 Het verbruik aan propaangas in 1965 "bedroeg 1097 liter. Dat er geen groter
verschil in "beide jaren is ontstaan, is een gevolg van het streven, om be
hoorlijk nat graan (tarwe) in de droogsilo's te krijgen, dit ter bestudering
van het droogverloop. Daardoor was 1964 alleen gunstiger bij haver.
Een ruwe vergelijking tussen de brandstofvormen levert het volgende beeld
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48,—

f

468,—

Propaangas uit 35 kg flessen 2
1
i
»e
0

ƒ

00

Aansluitingskosten
Onderhoud
75O 1 gas à 44 cent

it
H

11
H

Aardgas uit de leiding :
Aansluitingskosten
ƒ
Onderhoud
514
gas à 10 cent

80,—

"
it
11

»
11
11

Gasolie s
Meerprijs brander
installatie
f 27OO,—
Onderhoud
430 1 gasolie à 11 cent

11

11
11

»
11
11

Aardgas is dus te preferen, althans waar beschikbaar tegen de gemelde
prijs.
Opgemerkt moet worden, dat momenteel ook gewerkt wordt aan een ventilator
installatie en brander, aan te bouwen achter een (tweedehands) trekker,
en dat ook een uitvoering bestaat, die met elektrische verwarming werkt.
De laatste komt me.t .onze stroomprijzen vermoedelijk niet in aanmerking?
van de eeirste zullen do resultaten nog moeten worden afgewacht.

- 13 d. Het omlopen en afleveren
De afvoer uit de silo's geschiedde in 1964 met een zware imerikaanse vijzel,
die 20 - 25 ton per uur verwerkte. Evenals zijn collega-opvoervijzel was
hij vrij onhandelbaar voor êên man. In 1965 werd ook hij door een lichtere
President vijzel vervangen van aanzienlijk hanteerbaarder gewicht, die 10
ton per uur in de stortput afgaf. Ha inwerken leverde deze geen moeilijk
heden meer op 5 de capaciteit is heel eenvoudig te regelen door de vijzels
iets meer of minder ver in de centrale toevoeropening op de "bodem van de
silo te steken. De opvoervijzel naar de voorreiniger behoeft zodoende nim
mer gebrek aan graan te hebben.
Bij de opzet van de installatie als geheel dient men zich tevoren wel te
overtuigen of bij alle denkbare situaties de terugvoervijzel en de opvoer
vijzel + voorreiniger elkaar niet hinderen. Zowel opvoer- als terugvoer
vijzel hebben een vrijwel vaste plaats, die bepaald wordt door de plaats
van de silo's. Met de planning is hiermede rekening te houden. In noodge
vallen kan men de opvoervijzel ook op blokken zetten, wat echter extra werk
vraagt. Meestal kan de terugvoer wel naast of onder de opvoer doorlopen.
Het afleveren kan, zo men dit wenst, met uitschakeling van. de voorreiniger
geschieden, door deze van de bak van de opvoervijzel te demonteren en deze
opvangbak op een plankiertje in de stortput te zetten, zodanig, dat de te
rugvoervijzel juist boven deze bak uitmondt. In dat geval moet de terug
voervijzel precies op de juiste capaciteit in de silo worden gestoken, om
dat geen buffervoorraad in de vorm van een grote stortput meer kan worden
gevormd. Moeilijkheden heeft dit afstellen echter niet gegeven. Het vereist
enige ervaring + een paar merktekens op de buis van de terugvoervijzel,
voor elk type silo éên, De drukschakelaar in de bale heeft hier weer dezelf
de functie als bij het vullen en omlopen, t.w. voorkomen dat de opvoervij
zel onderbelast loopt. De capaciteit bij het afleveren van tarwe met ruim
15 i° vocht kwam iets boven de 10 ton per uur.

- 14 MKELE ALGEMEIE OPMERKING-EN
Was in 1964 de installatie door het zware Amerikaanse vijzelmateriaal door
êên man niet te hanteren, de lichtere Deense apparatuur van 1965 was dat
wel. Het verschil in investering is ook groot s
de Amerikaanse opvoer- en terugvoervijzels hebben een catalogusprijs van
ƒ

5^090,—, hun Deense collega's, inclusief de voorreiniger met extra aan-

voefvijzel ƒ

4^221,—. Waar ook bij het afleveren een capaciteit van 10

ton per uur voldoende mag worden geacht, is de verandering zeker een ver
betering te noemen. Men kan in zijn algemeenheid stellen, dat één man zich
er tijdens de oogst goed mee kan redden en tussendoor ook zeker tijd heeft
op het veld poolshoogte te nemen.
Wanneer niet wordt gemaaidorst kan hij de zaak rustig aan zichzelf over
laten, de humidistaat regelt de brander wel, terwijl de beveiliging eventu
ele brokken voorkomt. Het is een veilig idee, dat zonder veel werk ook nat
graan gedroogd wordt en zelfs in stortkegels niet bederft. In beide jaren
werd vrijwel steeds de hoogste marktnotering bereikt, ondanks stortkegels
in tarwe en haver. Wel moet men erop rekenen, eens een dag te besteden aan
omlopen. Ock dit werk kan men wel enige tijd aan zijn lot overlaten, ten
zij de opvangbak onder de voorreiniger te vaak moet worden geledigd.
Tot nog toe is niet gesproken over het werken in de buitenlucht.
Als voornaamste voordelen in het betreffende geval kunnen worden genoemd s
- een erf is ruimer, men keert er gemakkelijker,
- het is frisser, minder stoffig,
- de schuurruimte blijft gespaard, in dit geval voor vlas, stro, etc.
(was hier aan de beperkte kant).
Daar staat dan tegenover s
- bij regen kan men moeilijk afleveren (met kleden erover gaat het nog wel),
- na het werk moet telkens de stortput worden afgedekt (met een groot dek
sel),
- men moet de vijzels etc. telkens weer opstellen en na afloop binnenrijden
(voorbereiding kost + •§• manuur, afwerken en aanvegen kost + •§• manuur).
Overigens zij opgemerkt, dat bij de vergelijking binnen of buiten veel meer
facetten een rol kunnen spelenf voor elle bedrijf ligt dit echter weer an
ders.

- 15 Tenslotte nog een enkel woord over het droogverloop van het koolzaad
(oogst 1965)» waarbij één der '60-tons silo's als vloerdroger is gebruikt.
Op 6 augustus werd 2160 kg koolzaad met vrij veel verontreiniging (+ 10
gew. fo) en 19»0 <fo vocht in zakken opgestapeld op de vloer. De zakken waren
voor ongeveer de helft gevuld. Tan 16.30 - 22.30 uur is geventileerd met
koude lucht van 18° - 13°C en een R.7. van 75 - 85 ^ (geschat). Om 22.30
uur was het vochtgehalte nog 12,3 f0. Op 7 augustus na een nacht overliggen
was het vochtgehalte weer opgelopen (vochtoverdracht o.a. uit strodelen)
tot 13,8 fo. Van. 10.00 - 17.30 uur is daarna verder geventileerd met lucht
van + 18°C en een R.V. van J0 - 75» Het eindvochtgehalte "bedroeg toen
8,9

fo.

Bij dit snelle drogen dienen we niet te vergeten, dat de ventilator

veel lucht door kon jagen (dunne laag), wat een snel evenwicht "bevordert.
Yoor het volleggen van de vloer van een 60-tons droogsiloy "bleken J2 zak
ken met gemiddeld 30 kg zaad voldoende. Acht spleten (vnl. hoeken tussen
de ronde top en de spitsô uiteinden onderaan) moesten worden opgestopt met
lege zakken. Het aandrukken tegen de "buitenkant is van "belang om luchtlekkage tegen te gaan» Zo ook het juiste aansluiten (overlappen) van on
dereinden tegen (over) de toppen. Een iets dakpansgewijze stapeling, "be
ginnende rondom "buitenaan, is gewenst. Yoor •§• gevulde zakken zijn minder
plooibaar dan voor 2/3. Half gevulde zakken zijn eigenlijk weer niet vol
doende gevuld. Men krijgt daarmee gemakkelijk op enkele plaatsen een te
dunne laag.
Over de maximaal toelaatbare laagdikte is geen indruk verkregen. In de toe
gepaste dikte van gemiddeld 21 cm verliep het drogen met koude lucht vlot
en op zich zonder stoornis. De indruk werd verkregen, dat stapeling van
twee lagen zakken, waarbij de onderste (en daardoor ook de bovenste) met
smalle spleten worden gelegd (bijv.in elke laag + 5° of 60 zakken), ook
zonder meer goed zal drogenj dan zal men de zakken ook iets voller kunnen
doen.
Men zal tevoren wel moeten overwegen, hoe vol men de zakken zal maken,
dit i.v.m. oppervlakte van de roostervloer en de stapeling in één of twee
lagen. In de droogsilo van 60 ton zal dan 5 à 6 ton in één vulling kunnen
worden gedroogd, tenzij men hoger zou kunnen gaan dan twee lagen. Hiervoor
zullen dan stapelprincipes moeten worden onderzocht. Juten zakken, dunner
dan de normale bij deze proef gebruikte, zullen dan mogelijk ook gewenst
zijn.

- 16 DE ECONOMISCHE ZIJDE VAN EEN DERGELIJKE BUITENINSTALLATIE
Tenslotte nog een enkel woord over de economie van een dergelijke instal
latie aan de hand van een wat meer algemeen gesteld voorbeeld. Als grond
gedachte is uitgegaan van een "bedrijf met + 15 ha tarwe; + 10 ha gerst en
+ 5 ka haver. Gemiddeld gesproken zou men kunnen denken aan de volgende
opbrengst i 75 "ton tarwe (juist passend in 2 droog- of opslagsilo's van
37 ton)J 55 ton gerst (eveneens passend in 2 "37-tonners") en 25 ton haver
(waarmede men ook juist een 37 tons tarwe-silo kan vullen). Scherp bere
kend komt dit dan neer op een minimum droog- en opslaginstallatie van 5
silo's van 37 ton en zo men niet vroegtijdig gerst wil afzetten 1 omloop
silo van 37 ton. In het afzetten van gerst (of een andere graansoort) ligt
ook de oplossing bij hogere opbrengsten dan de geraamde.
In fig. 5 is het grondplan weergegeven; onderstaand volgt een globale kos
tenberekening hiervan.
Silo1 s

Investering

2 droogsilo1 s SND 1411/2
3 opslagsilo 1 s I4II
7 ia afsehr. 1 3 i° rente; 1 i<> onderhoud van

ƒ 10.500,—
" 8.O4O,—
ƒ 18.540 j—

Jaarkosten

f 2.039,4°

Ventilator + motor , brander , vijzels etc.
conditioneren met regelvoorzioningen en droogappa-/ 4*000,—
4 vijzels + voorreiniger') ratuur compleet
„ 4,7Qit—
10 $ afschr.f 3 i° rente; 3 i° onderhoud van
ƒ 8.7OI,—
stortput, fundatie
" 3.500,—
3 fo afsehr.; 3 i° rente
Totaal

ƒ 30.741,—

" 1.392,16
"

210,—

f 3.641,56

Energie, brandstof 155 "ton à 57 ct/l00 kg")

"

Totale jaarkosten voor 155 ton drogen en opslaan

ƒ 4*525»06

idem per kg

883.50

2,92 öt/kg

Omrekening op volledig tonnage aan tarwe (185 ton) ƒ 166,—

2,54 ct/kg

') 1 4 meter opvoervijzel naar voorreiniger met motor, etc#
1 voorreiniger met cycloon compleet (8 ton cap.)
1 9 meter vulvijzel met motor en onderstel
1 ontlaadvijzel compleet
1 terugvoervijzel (5,20 m) met motor etc.

ƒ 728,-» 1.015,—
" 1.600,—

" 800,—

" 558,-ƒ 4.701,—

") Dit cijfer is gebaseerd op de berekeningen onder punt 3 op blz.6 ,
waarbij is uitgegaan van 8 <fo indrogen. Dit is, gerekend over een aantal
jaren en de gehele oogst,wel erg zwaar. Het bedrag van ƒ 883,50 zal dan
mogelijk lager uit kunnen vallen, wat echter geen overwegende rol speelt
in het totale kostenbeeld. Alleen overgang op aardgas 2;aJ een wat gro
tere invloed uitoefenen (+ ƒ 200,—),

- 17 Uit de "beide laatste oijfers (kosten in ct/kg) "blijkt wel» dat de
theoretisch vaak gebruikte en de werkelijke kosten op "basis van meer
dere granen nogal variëren. Tevens blijkt, dat de investering en de
kosten van de "buiteninstallatie op ongeveer eenzelfde niveau liggen
als vergelijkbare (= volmechanische droging, opslag en transport)
binneninstallaties.
Voren spraken we van de wenselijkheid van een extra omloop silo. Dit
vraagt een investering van ƒ 2.660,— + ongeveer ƒ 100,— fundatie,
wat neerkomt op een extra kosten van + ƒ 270,— of + 0,2 ot/kg.
Gezien de dikwijls lagere graanprijs in het oogstseizoen is deze
extra silo, indien men eenmaal tot een dergelijke installatie ge
komen is, zeker verantwoord. Of een totaal kostencijfer van + J ot/kg
eruit zal komen hangt naast het vochtgehalte van het binnenkomende
graan vooral van het marktverloop af. In de meeste jaren schommelt
de marktprijs van de granen wel meer dan 3 ct, maar het is vanzelf
sprekend niet zo, dat men steeds tegen de hoogste marktprijs weet te ver
kopen. Technisch biedt de installatie evenwel de mogelijkheid dit te
doen. Dan is het zeker voordelig zelf voor deze kosten te drogen en
op te slaan.
Uit dit voorbeeld blijkt ook weer, dat de benutting van de inhoud
van veel invloed is op de kosten per kg, omdat afschrijving en rente
zo'n groot deel uitmaken van de totale kosten (70

<fo).

•

- 18 SAMENVATTING
In de oogstperiode 19^4 en 19^5 is op een "bedrijf in Groningen met + 22
ha granen, zaderijen en peulvruchten een oriënterend onderzoek uitge
voerd naar de mogelijkheden van droging en opslag in metalen (van origi
ne Amerikaanse) buitensilo's. Door de ervaringen werden waardevolle aan
passingen van de installatie aan de "zeeklimaatomstandigheden11 bewerkstel
ligd, t.w. een voorreiniger van Deense makelij met "bijbehorende vijzels.
Inzake de stortput werd eveneens afgeweken van de oorspronkelijke opzet.
I.p.v. gedoseerd storten in een vijzelbak "bleekeen stortput nodigvoor
+ 4 ton.
De droging van grote quanta (tot 60 ton tarwe in één van de twee droogsilo's) "bleek zeer goed mogelijk. Wel is na de droging menging door om
lopen noodzakelijk, omdat het graan onderin te droog wordt. In een week
tijd kan een hoeveelheid van bijv. + 60 ton tarwe 5 ^ 6 /o worden ingedroogd.
De plaatsing van de vulvijzel "boven de verdeler in de top van de silo
vereist enige aandacht om ongelijke vulling en daarmede de leans op stortkegels te voorkomen.
De vijzelinstallatie heeft een capaciteit van 8-10 ton per uur en kan
het produkt van 2 grote maaidorsers goed verwerken. Deze capaciteit is
ook bij het omlopen behaald. De "aanveegvijzel" behoeft gedurende 20 à
30 min enige menselijke hulp voor een volledige reiniging van de te le
gen silo. Het manoeuvreren met de lichtere Deense vijzels is door één
man uitvoerbaar. Het bleek wenselijk tijdens het werken van deze. traosportwerktuigen af en toe een wakend oog in het zeil te houden. Wel heeft
men de tijdtajv. eens op het land te gaan kijken.
De drooginstallatie behoeft, eenmaal ingesteld, geen aandacht.
De totale droog- en opslagkosten, inclusief rente en afschrijving, voor
een opslag van I55 ton graan van diverse soorten (<= 185 ton tarwe) lig
gen op + 3 ct/kg, de bijbehorende investering op ruim ƒ 33*000,—.
Kleinere zowel als grotere installaties zijn mogelijk.
In zijn geheel heeft de onderzoohte installatie na de aanpassingaiin de
zomer van 19^5 bevredigend gewerkt en kan de Nederlandse landbouw voor
passende omstandigheden worden aanbevolen.
Y/ageningen, januari 1966.
I.B.V.L. - Ir. G.G. Kappetein
I.L.R.

- Ir. F. Coolman
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