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Van correctief naar preventief onderhoud.
Dezeommezwaai maakte het bedrijf Van
Benthem Veevoedersen Kunstmest BV
begin negentigerjaren, met als resultaat:
een aanzienlijkebesparingop de onderhoudskosten.Zeker in de huidige markt
met de alsmaarduurder wordende grondstofprijzen is dat een groot voordeel.
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inds we van correctiefnaar preo ffi
onderhoud overstapien,
%rr"ntief
L"#hebben we meer grip gekregen
op het productieproces,kunnen we
veel eenvoudiger een dag stilstand
plannen en hebbenwe lagere onderhoudskosten',vertelt directeurEd van
Benthem.Op jaarbasisvervaardigthet
bedrijf 40.000 ton veevoer. Dtt zljn
mengvoedersvoor koeienin de melkveehouderij en paarden en schapen
in de Noordoostpolder,Drenthe,Groningen, Friesland,Noord-Holland en
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het noordenvan Overijssel.Maar liefst
70 tot 80 procentvan de totalejaarproductie mengvoedersis 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 recepturenhebben.' Aan het woord is Gerben van
Benthem, hoofd Productie bi1 Van
Benthem Veevoedersen Kunstmest.
'Neem bijvoorbeeldeen melkveehouder die met zijn veestapeleenbepaalde
hoeveelheid melk van een bepaalde
- dus:de juister erhousamenstelling
ding vet-eiwit - moet leveren aan
bijvoorbeeld de lokale melkfabriek.
Standaardgeeft hij zijn koeien veelai
ingekuild gras en snijmaïs.Daarnaast
koopt hij enkelvoudigebijproducten,
zoals aardappelpersvezels.Om het
totale voederpakket te completeren
wordt vervolgens met behulp van
een computerprogramma van Van
Benthem bekeken wat het dier nog
preciesaan mengvoernodig heeft om
de hoogstmogelijkemelkopbrengstte
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
tegenzo laagmogelijkevoerkosten.'
Fr*d**etre
Voor de productie van al het veevoer
heeft Van Benthem Veevoedersen
Kunstmest één productielijn, waarop

dagelijks in twee ploegen wordt gewerkt. Hoewel het grootste deel van
het productieproces is geautomatiseerd,zijn er nog steedsdeien die volledig handmatig worden bediend,
zoals de elektrisch aangedrevenpersen. Op deze persen worden harde
brokken gemaaktdoor het meel door
matrijzente persen.Het uitvoerenvan
dezepersbewegingis eenklus die zeer
nauw luistert. Voortdurend moet namelijk gezocht worden naar de optimale balanstussende gewenstehardheid en de hoeveelheidbrokken per
tijdseenheid.Ed van Benthem:'Omdat
het product in dezefasenog vrij droog
is, moet stoomworden toegevoegdom
het persen te vereenvoudigen.Hierdoor is minder vermogen/elektriciteit
nodig. Voor het vervaardigenvan de
optimale harde brok, is het bekende
fingerspitzengefrihidus onmisbaar.'
L&rerÈ+w,r[jx*
Wim van der Have, directeurMobiele
Technische
DienstíMTD):'Het werken
met éénproductielijnheeftzowel voorals nadelen. Het nadeel is dat als er
ergensin het productieproceseen storing optreedt,dit direct gevolgenheeft
voor de rest van de lijn. Om die reden
heb ik indertijd een onderhoudsschema voor Van BenthemVeevoedersen
Kunstmest opgesteld. Uitgangspunt

doordat gewerkt wordt bij temperaturen van 50 tot 70"C.Dagelijkssmeren
w VanBenthemVeevoeder
en Kunst- met plantaardigvet is hier dus noodmestBVisovergestapt
vancorrectief zakelijk.Niet voor niets was dit voornaarpreventief
heeneenplek waar in drukke periodes
onderhoud.
s Uit de risicoanalyse
bleekdat kriti- regelmatig iets stuk ging, met als
scheelementen
in hetproductiepro- gevolgongewensteproductiestilstand.
(smeertechnisch)Sinds we overgegaanztjn op prevencessomsdagelijks
onderhoud
nodighebben.
tief onderhoud kunnen we onze
m Onderhoudsstops
worden beter onderhoudsstopsbeter inplannen en
produc- kunnen ongewensteproductiestilstaningepland
wat ongewenste
tiestilstand
voorkomt,
den zoveei mogelijk worden voore Met regelmatig
ultrasoononderzoekkomen.'
bijbewegende
detenwordenstoring*:a3*È**F:
genvroegtijdi
g gedetecteerd.
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doorpreOmdat in deze productielijn veel geventief
onderhoud
helpen
dehogere bruik is gemaaktvan goedkope,kleine
grondstoÍprijzen
voorde veevoeder- motorenvan 2,2KW, wordt de conditie
producent
van de bewegendedelen,zoals lagers
te compenseren.
en tandingrijpingen, op regelmatige basis door MTD in kaart gebracht
daarbij was om van correctiefonder- met behulp van ultrasoontechnologie.
houd over te gaannaarpreventiefon- Onderscheidendbij de ultrasoontechderhoud.Op basisvan een risicoana- nologieis, dat in eenvroegtijdig stadilysebenik begonnende meestkritische um storingenkunnenworden gedetecelementenvan het productieprocesin teerd,zelfsnog voor ze in het menselijk
kaart te brengen. Elementen zoals
onder meerde hamermolen,de persen
en de mixer oÍwel de zaken die het
meesteonderhoudnodig hebben.'
Per machine heeft MTD vervolgens
een checklistopgesteldvan zaken die
periodiek onder de loep moestenworden genomen.Zo moet bij de hamer- gehoorgebiedkomen.'Het uitvoeren
molen worden gelet op de tempera- van een uitgebreidetriliingsanalyseis
tuur van de lagering, het geluid, het voor goedkope, kleine motoren als
trillingsniveau en op uitwendige 1ek- deze ware oaerkill,omdat de kosten
kages.Afhankelijk van de mate van van een nieuwe motor niet opwegen
slijtageof in het belangvan de veilig- tegende kostenvan het uitvoerenvan
heid moeten sommige componenten het trillingsonderzoek.Met ultrasoonvan machines- zoalsde hamersvan de techniek daarentegenkan je snel en
hamermolenen de magnetenvoor me- zonderveel kosteneenheldereen duitaaldetectie- dagelijks worden geïn- delijke diagnosestellen.Een oplossing
specteerd. Bij andere componenten die in veel meer bedrijven uitkomst
kan worden volstaan met een weke- kan bieden',legt Van der Have uit.
Iijks, maandelijks of jaarlijks onderhoudsinterval. Een jaarlijks onder- {**ttg**crg**er**
jarenis hetprijsniveau
houdsinterval volstaat bijvoorbeeld 'De laatste
van
om de transportbandvan de elevato- de benodigde grondstoffenvoor veeren te controleren.
voer aanzienlijk gestegen.Enerzijds
door eensterktoegenomenvraag naar
5*':*+i:ï=-s:1::
:=:* *y:de*rlt*u*ë
veevoer,anderzijdsomdat we voor de
Essentieelbij preventief onderhoud grondstoffensteedsvaker moetenconis goed smeertechnischonderhoud. currerenmet de energiesector.
Een inGerbenvan Benthem:'Afhankelijk van teressante
nieuwe ontwikkeling is dan
de plek in het productieproceskan het ook dat er de laatste tijd vanuit de
smerenvan de lagersvariërenvan elke brandstoffensectornieuwe producten
dag tot éénkeer per maand.In de per- beschikbaarkomen die interessantzijn
senbijvoorbeeldmoetende lagerselke voor ons productieproces.Dit creëert
dag worden gesmeerd,omdat hier re- weer nieuwe mogelijkhedenom toch
gelmatig vet ontsnapt aan het proces, tegen een zo Iaag mogelijke kostprijs

Samenvatting

De brokkenwordendoordematrijzengeperst
een kwalitatief zo hoog mogelijk product te vervaardigen',vertelt Ed van
Benthem.'Verderis ook het terugdringenvan de onderhoudskosten
van we-
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zenlijk belang om de hogere grondstofprijzente kunnen compenserenen
dus concurrerendte blijven. Niet alleen met onzeklantspecifiekerecepturen, maar zeker ook met onze prijs.
Uiteindelijk draait het daar toch allemaalom.'
ffi

Depersenuit hetproces
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