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Van correctief naar preventief onderhoud.

Deze ommezwaai maakte het bedrijf Van

Benthem Veevoeders en Kunstmest BV

begin negentiger jaren, met als resultaat:

een aanzienli jke besparing op de onder-

houdskosten. Zeker in de huidige markt

met de alsmaar duurder wordende grond-

stofprijzen is dat een groot voordeel.

Henriët te van Norel

g ffi inds we van correctief naar pre-o 
%rr"ntief onderhoud overstapien,
L"#hebben we meer grip gekregen
op het productieproces, kunnen we
veel eenvoudiger een dag stilstand
plannen en hebben we lagere onder-
houdskosten', vertelt directeur Ed van
Benthem. Op jaarbasis vervaardigt het
bedrijf 40.000 ton veevoer. Dtt zljn
mengvoeders voor koeien in de melk-
veehouderij en paarden en schapen
in de Noordoostpolder, Drenthe, Gro-
ningen, Friesland, Noord-Holland en
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het noorden van Overijssel. Maar liefst
70 tot 80 procent van de totale jaarpro-
ductie mengvoeders is maatwerk.
'En met maatwerk bedoel ik dat we

werken op basis van klantspeciÍieke
recepturen. Afhankelijk van de wijze
waarop de boer zijn dieren voert, kan
een kiant één of meer recepturen heb-
ben.' Aan het woord is Gerben van
Benthem, hoofd Productie bi1 Van
Benthem Veevoeders en Kunstmest.
'Neem bijvoorbeeld een melkveehou-
der die met zijn veestapel een bepaalde
hoeveelheid melk van een bepaalde
samenstell ing - dus: de juiste r erhou-
ding vet-eiwit - moet leveren aan
bijvoorbeeld de lokale melkfabriek.
Standaard geeft hij zijn koeien veelai
ingekuild gras en snijmaïs. Daarnaast
koopt hij enkelvoudige bijproducten,
zoals aardappelpersvezels. Om het
totale voederpakket te completeren
wordt vervolgens met behulp van
een computerprogramma van Van
Benthem bekeken wat het dier nog
precies aan mengvoer nodig heeft om
de hoogst mogelijke melkopbrengst te
krijgen met de juiste samenstelling.
Hierbij wordt onder andere gekeken
naar zaken als energiewaarden, alie
benodigde mheralen en vitamines,
eiwitten, vetten et cetera. En dit alles
tegen zo laag mogelijke voerkosten.'

Fr*d**etre
Voor de productie van al het veevoer
heeft Van Benthem Veevoeders en
Kunstmest één productielijn, waarop

dagelijks in twee ploegen wordt ge-
werkt. Hoewel het grootste deel van
het productieproces is geautomati-
seerd, zijn er nog steeds deien die vol-
ledig handmatig worden bediend,
zoals de elektrisch aangedreven per-
sen. Op deze persen worden harde
brokken gemaakt door het meel door
matrijzen te persen. Het uitvoeren van
deze persbeweging is een klus die zeer
nauw luistert. Voortdurend moet na-
melijk gezocht worden naar de opti-
male balans tussen de gewenste hard-
heid en de hoeveelheid brokken per
tijdseenheid. Ed van Benthem: 'Omdat
het product in deze fase nog vrij droog
is, moet stoom worden toegevoegd om
het persen te vereenvoudigen. Hier-
door is minder vermogen/elektriciteit
nodig. Voor het vervaardigen van de
optimale harde brok, is het bekende
fingerspitzengefrihi dus onmisbaar.'

L&rerÈ+w,r[jx*
Wim van der Have, directeur Mobiele
Technische Dienst íMTD):'Het werken
met één productielijn heeft zowel voor-
als nadelen. Het nadeel is dat als er
ergens in het productieproces een sto-
ring optreedt, dit direct gevolgen heeft
voor de rest van de lijn. Om die reden
heb ik indertijd een onderhoudssche-
ma voor Van Benthem Veevoeders en
Kunstmest opgesteld. Uitgangspunt



Samenvatting
w Van Benthem Veevoeder en Kunst-

mest BV is overgestapt van correctief
naar preventief onderhoud.

s Uit de risicoanalyse bleek dat krit i-
sche elementen in het productiepro-
ces soms dageli jks (smeertechnisch)
onderhoud nodig hebben.

m Onderhoudsstops worden beter
ingepland wat ongewenste produc-
tiesti lstand voorkomt,

e Met regelmatig ultrasoononderzoek
bij bewegende deten worden storin-
gen vroegtijdi g gedetecteerd.

* iug.r. onOernouosnosten door pre-
ventief onderhoud helpen de hogere
grondstoÍprijzen voor de veevoeder-
producent te compenseren.

daarbij was om van correctief onder-
houd over te gaan naar preventief on-
derhoud. Op basis van een risicoana-
lyse ben ik begonnen de meest kritische
elementen van het productieproces in
kaart te brengen. Elementen zoals
onder meer de hamermolen, de persen
en de mixer oÍwel de zaken die het
meeste onderhoud nodig hebben.'
Per machine heeft MTD vervolgens
een checklist opgesteld van zaken die
periodiek onder de loep moesten wor-
den genomen. Zo moet bij de hamer-
molen worden gelet op de tempera-
tuur van de lagering, het geluid, het
trillingsniveau en op uitwendige 1ek-
kages. Afhankelijk van de mate van
slijtage of in het belang van de veilig-
heid moeten sommige componenten
van machines - zoals de hamers van de
hamermolen en de magneten voor me-
taaldetectie - dagelijks worden geïn-
specteerd. Bij andere componenten
kan worden volstaan met een weke-
Iijks, maandelijks of jaarlijks onder-
houdsinterval. Een jaarlijks onder-
houdsinterval volstaat bijvoorbeeld
om de transportband van de elevato-
ren te controleren.
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Essentieel bij preventief onderhoud
is goed smeertechnisch onderhoud.
Gerben van Benthem: 'Afhankelijk van
de plek in het productieproces kan het
smeren van de lagers variëren van elke
dag tot één keer per maand. In de per-
senbijvoorbeeld moeten de lagers elke
dag worden gesmeerd, omdat hier re-
gelmatig vet ontsnapt aan het proces,

doordat gewerkt wordt bij temperatu-
ren van 50 tot 70"C. Dagelijks smeren
met plantaardig vet is hier dus nood-
zakelijk. Niet voor niets was dit voor-
heen een plek waar in drukke periodes
regelmatig iets stuk ging, met als
gevolg ongewenste productiestilstand.
Sinds we overgegaan ztjn op preven-
tief onderhoud kunnen we onze
onderhoudsstops beter inplannen en
kunnen ongewenste productiestilstan-
den zoveei mogelijk worden voor-
komen.'
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Omdat in deze productielijn veel ge-
bruik is gemaakt van goedkope, kleine
motoren van 2,2 KW, wordt de conditie
van de bewegende delen, zoals lagers
en tandingrijpingen, op regelmati-
ge basis door MTD in kaart gebracht
met behulp van ultrasoontechnologie.
Onderscheidend bij de ultrasoontech-
nologie is, dat in een vroegtijdig stadi-
um storingen kunnen worden gedetec-
teerd, zelfs nog voor ze in het menselijk

De brokken worden door de matrijzen ge-
perst

een kwalitatief zo hoog mogelijk pro-
duct te vervaardigen', vertelt Ed van
Benthem. 'Verder is ook het terugdrin-
gen van de onderhoudskosten van we-
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gehoorgebied komen.'Het uitvoeren
van een uitgebreide triliingsanalyse is
voor goedkope, kleine motoren als
deze ware oaerkill, omdat de kosten
van een nieuwe motor niet opwegen
tegen de kosten van het uitvoeren van
het trillingsonderzoek. Met ultrasoon-
techniek daarentegen kan je snel en
zonder veel kosten een heldere en dui-
delijke diagnose stellen. Een oplossing
die in veel meer bedrijven uitkomst
kan bieden', legt Van der Have uit.
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'De laatste jaren is het pri jsniveau van
de benodigde grondstoffen voor vee-
voer aanzienlijk gestegen. Enerzijds
door een sterk toegenomen vraag naar
veevoer, anderzijds omdat we voor de
grondstoffen steeds vaker moeten con-
curreren met de energiesector. Een in-
teressante nieuwe ontwikkeling is dan
ook dat er de laatste tijd vanuit de
brandstoffensector nieuwe producten
beschikbaar komen die interessant zijn
voor ons productieproces. Dit creëert
weer nieuwe mogelijkheden om toch
tegen een zo Iaag mogelijke kostprijs

zenlijk belang om de hogere grond-
stofprijzen te kunnen compenseren en
dus concurrerend te blijven. Niet al-
leen met onze klantspecifieke receptu-
ren, maar zeker ook met onze prijs.
Uiteindelijk draait het daar toch alle-
maal om.' ffi

De persen uit het proces


