
preventief onderhoud

ItrasoontechMet u
Lagere kosten door

storingen voorkomen
\an Benthem Veevoeders en Kunstmest BV in
het Overijsselse Vollenhove produceert jaarlijks

10.000 ton veevoer op één productielijn. 70 tot
80 procent daarvan betreffen klantspecifieke
recepturen. Om ongewenste stilstanden, zeker in
drukke tijden, te voorkomen en de productielijn
nagenoeg storingsvrij te laten draaienn introdu-
ceerde de Mobiele Technische Dienst (MTD) bij
dit bedrijf de ultrasoontechnologie. Een techniek
s'aarmee storingen kunnen worden gedetecteerd
voordat ze in ons gehoorgebied komen.

Eenriëtte van Norel Ed van Benthem, directeur van Van Ben-

them Veevoeders en Kunstmest: "Zeker

sinds de aanzienlijke stijgingen van de

grondstofprijzen, is het zaak de kosten

goed te bewaken om zo laag mogelijke

voederkosten te realiseren." Gerben van

Benthem, Hoofd Productie: "Dus ook de

onderhoudskosten en kosten voor stilstand

moeten in de grip worden gehouden. Zo

kwamen we dan ook in contact met MTD.

Die introduceerde enige tijd geleden een

onderhoudsplan bij onze organisatie."

Dit gebeurde in de vorm van een schema

waaÍmee voortaan op een gestruclureerde

wijze preventief onderhoud aan de pro-

ductielijn kan worden uitgevoerd. Omdat

in deze productielijn veel gebruik wordt

Het eindproduct.
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gemaakt van goedkope, kleine motoren
van2,2 KW adviseerde MTD om de con-
ditie van de bewegende delen in de lijn
op regelmatige basis te controleren met
behulp van ultrasoontechnologie. Van der
Have. directeur van MTD uit Emmeloord:
"Trillingsanalyse zou ook kunnen, alleen
is deze techniek duurder waardoor het niet
lonend is voor goedkope. kleine motoren
als deze. De storingen kunnen met ultra-
soontechnologie in een vroegtijdig stadium
worden gedetecteerd, dus nog voordat ze in
het menselijk gehoorgebied komen."

Gebied
Van Benthem Veevoeders en Kunstmest
levert haar mengvoeders hoofdzake-
lijk aan bedrijven in Noord-Overijssel,
Noord-Oost-Polder, Drenthe, Groningen,
Friesland en Noord-Holland. De belang-
rijkste basisgrondstoffen voor het veevoer
bij van Benthem Veevoeders en Kunst-
mest zijn palmpitschilfers, maïsgluten,
raapschroot, sojaschroot, pulpgrondstof
en maïs. Bijna dageli jks ri jden vrachtwa-
gens met deze grondstoffen aIen aan om
de silo's variërend in grootte van l'7,5,
35 of70 ton, aan te vullen. In principe is
de vooraad grondstoffen op het terrein
voldoende voor een productie van twee
tot drie dagen. Gerben van Benthem:
"Goed veevoer voor een rund is voer
waarbij de nutritionele inhoud voldoet aan
de gecalculeerde inhoud. Denk daarbij

aan de juiste energiewaarden, eiwit- en

vetgehaltes, mineralen en vitamines. Als

het eindproduct in brokvorm moet wor-

den geleverd, dan is het verder belangrijk
dat het een harde, stevige brok is die qua

substantie bij elkaar blijft."

Proces
Bij binnenkomst wordt elke grondstof

eerst onderworpen aan een visuele in-

spectie. Verder worden de grondstoffen

steekproefsgewijs gecontroleerd op nutri-

titionele waarden en de aanwezigheid van

schadetijke stoffen. Zodra de grondstoffen

akkoord zijn bevonden, kunnen de silo's

worden gevuld. De computer registreert

vervolgens welke grondstoffen in welke

silo gaan. Conform de te maken receptuur

worden per batch de juiste hoeveelheden

grondstoffen in een weegbak afgewogen

en vervolgens opslagen in één van de twee

wachtbunkers. Na de wachtbunker gaan de

ingrediënten in een elektrisch aangedreven

hamermolen van 200 kW die in circa tien

minuten alle grondstoffen vermaalt tot een

fljn meelproduct. Hiema gaat het product

door naar een elektrisch aangedreven lint-

mengsysleem waar het in twee tot vier

minuten gemengd wordt tot een homogene

massa. In deze fase wordt indien nodig

plant;iardige olie en/of propyleen glycol

toegevoegd. Het laatstgenoemde bestand-

deel dient om de energiewaarde van het

voer te verhogen. Stroperige bestanddelen,
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zoals snoepsiroop, worden aan het mengsel
toegevoegd in de mixer, de volgende stap.
Dan komt er ook stoom bij om de bacteriën
te doden en om een weke massa te verkrij-
gen. De capaciteit van de mixer bedraagt
circa 20 ton per uur.

Rijpen
Vanuit de mixer gaat het voer door naar
geïsoleerde rijpbunkers die elk een capa-
citeit hebben van zes ton. In deze bunkers
werken de verschillende bestanddelen
zo'n20 minuten op elkaar in. Daarna
wordt het meel met behulp van matrij-
zen in cilindervormige brokken geperst
op de elektrisch aangedreven persen bij
een temperatuur van 50 tot 70" C. De
bediening van de persen geschiedt vol-
ledig handmatig en luistert zeer nauw
Voortdurend moet immers sezocht wor-

Van Benthem ríjdt met eigen bulkwagens.

den naar de optimale balans tussen de
gewenste hardheid en de hoeveelheid

brokken per tijdseenheid. Omdat het meel
rn deze fase nog vrij droog is, gaat het
persen moeizaam. Toevoegen van stoom
vereenvoudigt het persen. De snelheid van
de persen varieert van tien tot veertien
ton per uur voor de hele lijn. Gerben van
Benthem: "Het grootste deel van de totale
productiecapaciteit verlaat de fabriek in
cilindervormige brokken die I tot 2 cm
lang zijn en een diameter hebben van
5 mm. Slechts acht procent gaat weg in de
vorÍn van meel. Vanafde persen gaat het
gereed product naar een bandkoeler met
gaaqjes, waar het product wordt terugge-

koeld met omgevingslucht tot iets boven
de omgevingstemperatuur. Het product is
nu gereed om afgevoerd te worden naar
de silo's, die in grootte variëren van 10 tot

De eindgebruikers...

51 ton. Met in totaal vijf eigen vracht-
auto's leveren onze chauffeurs vervolgens
het veevoer afbij onze klanten."

Voor- en nadelen
Ed van Benthem: "Zoals uit het boven-
staande duidelijk moge zijn, heeft het
werken met één productielijn voor- en na-
delen. In ieder geval blijft het productie-
proces hierdoor heèl overzichtelijk. Treedl
er echter onvoorzien een storing op, dan
hebben we wel een groot probleem omdat
dan meteen het hele proces stil komt te
liggen. Zeker in drukke campagneperio-
des moet dat te allen tijde worden veorko-
men. Het vroegtijdig opsporen van mo-
gelijke storingsbronnen met behulp van
ultrasoontechnologie is voor onze organi-
satie daarom een snelle, betrouwbare en
relatief goedkope methode om mogelijke
stilstand te voorkomen." Van der Have
sluit zich hier volledig bij aan: "Deze
techniek is helaas bij veel organisaties
nog erg onbekend. En onbekend maakt
onbemind. Juist door deze techniek meer
toe te passen, kan namelijk aanzienlijk
worden bespaard op onderhoudskosten.
Zo ook bij Van Benthem Veevoeders en
Kunstmest. Voor deze organisatie is het dé
manier bij uitstek om de alsmaar stijgende
grondstofprijzen te compenseren", aldus
Van der Have.I
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