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Inleiding 
In het postharvestproject gaan we na welke infrastructuur voor de behandeling van granen en 

eiwithoudende gewassen reeds beschikbaar is en waar er nog noden zitten. Er wordt onderzocht 

aan welke technische vereisten de ontbrekende infrastructuur moet voldoen en er wordt gekeken 

naar de financiële haalbaarheid ervan. Het uiteindelijke beoogde resultaat van het project is een 

businessplan voor de uitbating van één of meerdere kleinschalige en/of mobiele infrastructuur voor 

het drogen, pellen, zeven, sorteren, opschonen en toasten van granen en eiwitgewassen. 

Het project is opgebouwd uit 5 fases: Inventarisatie – Technische uitwerking – Businessplan – 

Beheerstructuur – Kwaliteitshandboek.  

In fase 2 van de haalbaarheidstudie werd een literatuurstudie uitgevoerd met betrekking tot de 

gekozen processen die in de eerste fase werden weerhouden, namelijk reinigen/sorteren en pellen.  

De literatuurstudie bestaat uit 2 delen:  

A. Procesbeschrijving 

Dit deel beschrijft de processen die van toepassing zijn bij het reinigen, sorteren en pellen 

van granen alsook de voor-en nadelen en eventuele aandachtspunten.  

 

B. Machinebouwers- en leveranciers 

Dit deel geeft een overzicht van mogelijke leveranciers en/of machinebouwers van dit type 

machines en kan als leidraad dienen voor een landbouwer die interesse heeft in de aankoop 

van een machine.  

 

In een volgende fase zal het financiële luik verder uitgewerkt worden. Op basis van de informatie uit 

de literatuurstudie werd beslist om een prijsaanvraag op te vragen bij een aantal 

machinebouwers/leveranciers. 
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Reinigen en sorteren 
 

Bij het oogsten kan er door de maaidorser al een eerste scheiding gemaakt worden tussen de korrels 

en de plantresten. Toch blijven er in het geoogste product nog kleinere fracties plantresten, 

onkruidzaden en andere verontreinigingen aanwezig. Oogsten kan op het moment dat de 

omgevingsomstandigheden droog zijn. De plantresten en onkruidzaden zijn een bron aan vocht dat 

bederf kan veroorzaken in het geoogste product. Deze onzuiverheden afscheiden van de grondstof 

kan op een eenvoudige manier gerealiseerd worden door gebruik te maken van luchtventilatie. 

Grove bewerking 

Cycloonreiniger 
Werking: lucht wordt doorheen productstroom geblazen.  

Lichte fracties worden langs boven uitgestoten, product valt naar 

beneden. 

o Scheidingsprincipe: soortelijk gewicht 

o Voordeel:  

▪ compact en mobiel 

▪ relatief goedkope oplossing 

o Nadeel:  

▪ Lage capaciteit 

▪ 2 fracties: zuiver product en onzuiver 

product 

▪ Scheiden op basis van gewicht  

▪ Volume stroom lucht is slecht af te stellen waardoor er meer verlies is aan 

product 

▪ Arbeidsintensief 

▪ Niet geschikt voor ontstenen 

Aerodynamische reiniger 
Werking: Een laminaire luchtstroom wordt doorheen productstroom geblazen 

o Scheidingsprincipe: soortelijk gewicht 

o Voordeel:  

▪ Luchtstroom kan afgesteld worden 

d.m.v. kleppen open of dicht te 

draaien 

▪ Verschillende fracties mogelijk: 

onzuiverheden + verschillende 

partikelgrootte 

▪ Onkruidzaden kunnen mee 

afgescheiden worden 

▪ Stof wordt mee afgezogen met de 

luchtstroom 

▪ Elektrisch aangedreven 

 

Figuur 1: cycloonreiniger 

Figuur 2: Aerodynamische reiniger - ASM 15 
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o Nadeel 

▪ Scheiden op basis van gewicht en oppervlaktegrootte. Zaden gelijkend op 

het eigenlijke product worden niet afgescheiden en vermengd in de grotere 

fracties. 

▪ Gebroken graan wordt mee afgevoerd. Verdere bewerking nodig indien 

gebroken graan voor andere doeleinden kan worden ingezet (bv. kippenvoer) 

▪ Minder geschikt voor ontstenen 

 

Trommelzeef 
Werking: product rolt doorheen de trommel. Door de opening van de trommel valt de grondstof 

naar beneden die worden opgevangen en afgevoerd. Aan het einde van de tunnel vallen de grotere 

fractie uit. 

o Scheidingsprincipe: scheiden op basis van partikelgrootte 

o Voordeel 

▪ Verbruikt zeer weinig energie 

▪ Eenvoudig te reinigen 

o Nadeel 

▪ Groot van omvang voor redelijk kleine prestatie 

▪ Kleine onzuiverheden worden niet afgescheiden. Hier is nog een extra 

installatie voor nodig. 

 

Schudzeef 
Werking: product valt op een zeef die trilt. Hierdoor wordt de grondstof als het ware naar beneden 

geschud. Afhankelijk van het aantal zeefniveau’s die achter elkaar worden geïnstalleerd, of aanwezig 

zijn op de machine kunnen er verschillende fracties worden gescheiden. Op sommige machines is 

een aansluiting voorzien om lucht door te blazen. Hiermee kan bijkomend kleine schilfers en stof 

worden afgescheiden van de grondstof. 

 

o Scheidingsprincipe: scheiden op basis 

van partikelgrootte 

o Voordeel 

▪ Op het einde van het traject kan 

een magneet worden bevestigd 

▪ Installatie van verschillende 

zeven mogelijk met 

Figuur 3: Doorsnede van schudzeef met 
verluchtingskanaal 
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verschillende grootte in openingen 

o Nadeel 

▪ Meer complexe uitrusting 

▪ Minder gemakkelijk te reinigen in vergelijking met een trommelzeef 

▪ Scheid 3 fracties: onderzeef, bovenzeef en goed product. Indien de 

grondstof op korrelgrootte moet worden gescheiden moet deze handeling 

een x-aantal keer worden herhaald met verschillende zeven. 

o Toepassing 

▪ Erwten 

▪ Lupine 

▪ Linzen 

 

Trieur 
Werking: Bestaat uit een draaiende trommel waarin uitsparingen zijn voorzien. Korrels die in de 

uitsparingen passen worden afgevoerd en opgevangen.  

o Scheidingsprincipe: scheiden op basis van 

vorm en grootte  

▪ Vlakke trieur 

▪ Roterende trieur 

 

o Voordeel  

▪ Gepeld en ongepeld kan worden 

gesorteerd 

▪ Onkruidzaden en zand wordt 

afgescheiden 

 

o Nadeel 

▪ Vaste maasopeningen in de trommel.  

  

Figuur 5: Zeven trieur ronde of langwerpige 
openingen 

Figuur 4: Opbouw vlakke en roterende trieur 
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Borstelmachines / Polijsten 
Werking: borstelen van korrels om verontreinigingen zoals stof, zaden, schimmelsporen te 

verwijderen 

o Scheidingsprincipe: mechanisch reinigen 

o Voordeel 

▪ Bevordert houdbaarheid 

o Nadeel 

▪ Niet geschikt voor elk gewastype 
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Fijnbewerking 

Alveaoliare trieur 
Werking: Graankorrels kunnen gescheiden worden obv lengte. 

o Scheidingsprincipe: mechanisch sorteren  

o Voordeel 

▪ Scheiden van lange en ronde korrels 

▪ Bevordert uniformiteit van product 

o Nadeel 

▪ Niet geschikt voor elk gewastype 

▪ Trommel heeft vaste openingen 

▪ Grote machine in vergelijking met prestatie 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 7: Opbouw alveaoliare trieur 

Figuur 6: Doorsnede alvealoaire trieur  
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Hélicoïdale trieur 
Werking: korrel worden in een spiraalvormige baan naar 

beneden gerold. Afhankelijk van de valsnelheid (of rolsnelheid) 

kunnen lichte en zwaardere fracties worden gesorteerd. 

o Scheidingsprincipe: scheiden op basis van 

gewicht: snel of traag rollen  

 

o Voordeel 

▪ Gepeld en ongepeld kan worden 

gesorteerd 

▪ Onkruidzaden en zand worden 

afgescheiden 

▪ Redelijk compacte en eenvoudige 

uitvoering 

▪ Eenvoudig te reinigen 

 

o Toepassing 

▪ Scheiden van ronde korrels en lange korrels, ruwe korrels versus gladde 

korrels 

 

Densimetrische tafel 
Werking: worden over een vibrerende tafel gebracht. De verschillende fracties kunnen gescheiden 

worden opgevangen. 

o Scheidingsprincipe: scheiden op basis van soortelijk gewicht  

o Voordeel 

▪ Lichte en zwaardere uitval worden apart opgevangen 

▪ Scheiden van gebroken korrels  

 

Optische trieur 
Werking: camera’s registeren korrels en stoten afwijkende kleuren uit 

o Voordeel 

▪ Lichte en zwaardere uitval worden apart opgevangen 

▪ Scheiden van gebroken korrels  

▪ Glas, steen, plastics worden mee uitgestoten 

o Nadeel 

▪ Relatief duur 

o Toepassing 

▪ Kleursortering quinoa 

▪ Uitsorteren mengteelten met gelijke vorm en grootte  

  

Figuur 6 Opbouw héliocoïdale trieur 

(Fabricant de Moulins à farine 
professionnels et matériel de 
meunerie, 2022) 
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Pellen 
Een aantal gewassen dienen na de oogst en eventuele voorgaande behandelingen gepeld te 

worden om verder te kunnen worden verwerkt. Dit is het geval voor bepaalde granen, 

pseudogranen, peulvruchten en oliehoudende zaden. Een niet beperkend overzicht wordt 

hier weergegeven. 

Eenkoorn Boekweit Soja Zonnebloem 

Emmer Haver Kikkererwt Hennep 

Spelt Amarant Linzen Mosterdzaad 

 Sorghum  Sesamzaad 

 Gierst   

 

Machines kunnen ingezet worden voor de behandeling van 1 of meerdere gewassen. Dit 

vraagt echter in de meeste gevallen aanpassingen aan de installatie en bijkomende 

onderdelen wat een impact heeft op de kosten. Dit zorgt wel voor meer mogelijkheden om 

de kost te spreiden owv meer marktmogelijkheden. 

De investering in een peller is enkel interessant indien men zelf over voldoende 

hoeveelheden graan beschikt om te behandelen of voldoende loonactiviteit doet en dus 

beschikt over mankracht. Een verdere financiële berekening volgt in de volgende fase van 

de haalbaarheidstudie. 

Het pellen wordt idealiter voorafgegaan door een grove reiniging van het geoogste 

materiaal dit kan bv. aan de hand van een densimetrische tafel. Het graan laten passeren 

over een magneet zorgt ervoor dat ongewenste metalen voor het pellen verwijderd worden 

en eventuele schade aan de peller voorkomen wordt. Hierna kan er een eerste keer gepeld 

worden. Het gepelde materiaal dient gescheiden te worden van het kaf. Dit kan via lucht 

aangezien het kaf lichter is dan het graan.  Dit kan via een gesloten kolom waardoor lucht 

wordt geblazen of via een ventilator. Via een kolom zullen de verschillende fracties en stof 

beter opgevangen kunnen worden. 

Het resterende materiaal wordt gescheiden in verschillende fracties op basis van grootte 

en/of gewicht: gepeld graan, ongepeld graan en gebroken graan. Het ongepelde graan kan 

het pelproces opnieuw doorlopen. 

 

  

Schonen Pellen
Verwijderen 

kaf
Scheiden 
fracties

Proces 
herhalen
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Het pellen zelf kan volgens één van de volgende 3 methoden: 

- Impact: Bij een impactpeller wordt het graan aan een hoge snelheid tegen een hard 

oppervlak geprojecteerd waarbij het kaf loskomt van de korrel. Deze methode zorgt 

vaak voor meer beschadigde en gebroken granen wat geen probleem vormt indien 

het graan vermalen wordt na het pellen. Het percentage gebroken granen kan 

verminderd worden door het goed afstellen van de machine. Hamers slijten en 

moeten regelmatig worden vervangen. De hamers kunnen ook slijtage aan andere 

delen van de peller veroorzaken. Wrijving en een rolbeweging verbeteren het pellen 

van spelt en gerst. Omdat de kafjes van eenkoren steviger aan de zaden zijn 

gebonden, kan wrijving een betere methode zijn voor het ontpellen. 

- Wrijving: De kafjes kunnen van de korrels worden gescheiden door druk uit te 

oefenen en de graankorrels te wrijven. De oudste pellers waren gemaakt van steen, 

hetzelfde als stenen molens, maar stonden verder uit elkaar dan voor het malen van 

meel. 

Deze pellers hebben verschillende voordelen. De werksnelheid kan eenvoudig 

worden geregeld. De apparatuur kan worden aangepast aan verschillende soorten 

en maten granen. Verschillende wrijvingsoppervlakken kunnen worden gebruikt om 

aan verschillende behoeften te voldoen zonder het mechanische systeem te 

veranderen. Het belangrijkste nadeel van deze pellers is dat onderdelen snel 

verslijten en regelmatig vervangen moeten worden. Onderhouds- en 

reparatiekosten bij deze pellers zijn mogelijks hoger dan alternatieven. Naarmate het 

wrijvingsoppervlak slijt, is frequente afstelling nodig om de juiste afstand te 

behouden, zodat de machine de kafjes kan blijven verwijderen.  

- Abrasion (schuren): Deze pellers werken op vrijwel hetzelfde principe als pellers obv 

wrijving, in die zin dat het verwijderen van het kaf gebeurt door wrijving en niet door 

impact. Bijkomend zijn er scherpe punten aanwezig die ervoor zorgen dat de 

benodigde kracht voor het pellen afneemt. De meest voorkomende ontwerpen zijn 

het gebruik van roterende schijven evenwijdig aan de grond die in tegengestelde 

richting draaien. Deze schijven hebben tanden die de kafjes van de korrels scheuren. 

De verschillende gewichten van de zaden en schillen, gecombineerd met de 

middelpuntvliedende kracht van de tegenovergesteld draaiende schijven, sturen de 

schillen en deze zaden in tegengestelde richtingen. Deze pellers zouden in het 

algemeen efficiënter zijn dan pellers obv wrijving of impact.  Beschadiging van de 

korrel bij deze methode is reëel. Het graan dient na pellen vrijwel onmiddellijk 

vermalen te worden om degradatie en contaminatie te voorkomen.  

Een transportsysteem is noodzakelijk voor de toe- en afvoer van de granen alsook de nodige 

opslagvoorziening voor de ontpelde granen en de kafjes. 

Stofvorming tijdens het pellen moet onder controle gehouden worden owv 

veiligheidsredenen. 

Het pellen dient snel gevolgd te worden door het malen of andere verwerking om oxidatie 

of kwaliteitsverlies te voorkomen. 
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Het pelrendement is afhankelijk van een aantal factoren: 

- Variëteitsverschillen: voor spelt varieert dit van 55 à 75%. Voor emmer en eenkoorn 

is de variabiliteit groter. Spelt en emmer zouden makkelijker te pellen zijn dan 

eenkoorn. Deze laatste heeft een laag pelrendement en het pelproces verloopt traag 

en is dus tijdsintensief. 

- Apparatuur: Vanwege variaties in apparatuur is de opbrengst afhankelijk van de 

instelling van de apparatuur, de snelheid en de vaardigheid van de operator. Onder 

ideale omstandigheden kan het mogelijk zijn om een gepeld gewicht te bereiken van 

70%. Een betrouwbaardere vuistregel voor de meeste commerciële rassen is een 

gepeld gewicht van ongeveer 63% van het gepelde gewicht. Een conservatieve 

schatting zou rond de 50% liggen.  

- Vochtgehalte: het vochtgehalte heeft een invloed op het pelrendement. Een hoger 

vochtgehalte zal het pellen bemoeilijken. Een maximaal vochtgehalte van 14% is 

aangeraden. 

 

Een overzicht van mogelijke voor- en nadelen van een pelmachine op de boerderij: 

Voordelen Nadelen 

De stap met de toegevoegde waarde wordt 
op de boerderij gecreëerd, omdat het 
gepelde graan een hogere prijs heeft. 
 

Het volume granen dat wordt gepeld 
moet voldoende zijn om de investering 
terug te verdienen. 
 

Het pellen op de boerderij bespaart de 
kosten van het laten pellen van het graan 
door een molen of een andere operator als 
de koper wil dat het wordt gepeld voordat 
het wordt afgeleverd. 
 

Het pellen vereist arbeid voor 
installatie en bediening. 
 

Pelmogelijkheid biedt boeren meer 
afzetmogelijkheden. 
 

Gepelde granen zijn vatbaarder voor 
verliezen door ranzigheid, bederf en 
ziekten na de oogst dan granen in het 
kaf. Gepeld graan moet snel gebroken 
of gemalen worden. 
 

De transportkosten worden verlaagd door 
een minder omvangrijk product te verkopen. 
 

Kwaliteitscontrole is belangrijk en de 
risico's van verlies door 
machinestoringen nemen toe. 
 

Het pellen van granen vermindert het opslag-
, verpakkings- en verzendvolume. 
 

Biologische producenten die nog niet 
gecertificeerd zijn voor verwerking en 
behandeling, zouden die aanvullende 
certificering moeten krijgen als ze 
granen voor andere boeren 
behandelen en pellen. 
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Boeren hebben meer opties voor gewassen 
die ze kunnen verbouwen en verkopen. 
 

Er wordt stof gecreëerd dat verwijderd 
moeten worden. 

Het kaf is een verkoopbaar bijproduct voor 
voer, strooisel voor dieren en andere 
toepassingen. 
 

 

 

De keuze van een peller wordt bepaald aan de hand van volgende selectiecriteria: 

1. Capaciteit 

2. Energiebehoefte 

3. Efficiëntie van het verwijderen van het kaf (pelrendement) 

4. % gebroken granen  

5. Scheiden van kaf en korrel 

6. Duurzaamheid 

7. Gemak van onderhoud 
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Bijlage: Proces naoogstbehandelingen 
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