onderhoud
Lagerekostendoorpreventief

Met uItrasoonte
voorkomen
storingen
\an Benthem Veevoedersen Kunstmest BV in
het OverijsselseVollenhoveproduceert jaarlijks
10.000ton veevoerop één productielijn. 70 tot
80 procent daarvan betreffen klantspecifieke
recepturen. Om ongewenstestilstanden,zeker in
drukke tijden, te voorkomen en de productielijn
nagenoegstoringsvrij te laten draaiennintroduceerdede Mobiele TechnischeDienst (MTD) bij
dit bedrijf de ultrasoontechnologie.Een techniek
s'aarmee storingen kunnen worden gedetecteerd
voordat ze in ons gehoorgebiedkomen.
EenriëttevanNorel

Ed van Benthem, directeur van Van Benthem 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 productielijn kan worden uitgevoerd. Omdat
in deze productielijn veel gebruik wordt

Het eindproduct.
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gemaaktvan goedkope,kleine motoren
van2,2 KW adviseerdeMTD om de conditie van de bewegendedelenin de lijn
op regelmatigebasiste controlerenmet
Van der
behulpvan ultrasoontechnologie.
Have.directeurvan MTD uit Emmeloord:
"Trillingsanalysezou ook kunnen,alleen
is dezetechniekduurderwaardoorhet niet
kleinemotoren
lonendis voorgoedkope.
alsdeze.De storingenkunnenmet ultrain eenvroegtijdigstadium
soontechnologie
dus nog voordatze in
wordengedetecteerd,
komen."
het menselijkgehoorgebied

eiwit- en
aandejuiste energiewaarden,
Als
vitamines.
vetgehaltes,mineralenen
wormoet
het eindproductin brokvorm
den geleverd,dan is het verderbelangrijk
dat het eenharde,stevigebrok is die qua
substantiebij elkaarblijft."

Proces
Bij binnenkomst wordt elke grondstof
eerst onderworpen aan een visuele inspectie. Verder worden de grondstoffen
steekproefsgewijs gecontroleerd op nutrititionele waarden en de aanwezigheid van
schadetijke stoffen. Zodra de grondstoffen

akkoord zijn bevonden, kunnen de silo's
Gebied
en Kunstmest worden gevuld. De computer registreert
VanBenthemVeevoeders
vervolgens welke grondstoffen in welke
levert haarmengvoedershoofdzakesilo gaan. Conform de te maken receptuur
lijk aanbedrijvenin Noord-Overijssel,
worden per batch de juiste hoeveelheden
Noord-Oost-Polder,Drenthe,Groningen,
grondstoffen in een weegbak afgewogen
Frieslanden Noord-Holland.De belangvoor het veevoer en vervolgens opslagen in één van de twee
rijkste basisgrondstoffen
wachtbunkers. Na de wachtbunker gaan de
bij van BenthemVeevoedersen Kunstingrediënten in een elektrisch aangedreven
mestzijn palmpitschilfers,maïsgluten,
hamermolen van 200 kW die in circa tien
raapschroot,sojaschroot,pulpgrondstof
en maïs.Bijnadagelijksrijdenvrachtwa- minuten alle grondstoffen vermaalt tot een
fljn meelproduct. Hiema gaat het product
aIen aanom
gensmetdezegrondstoffen
door naar een elektrisch aangedrevenlintde silo'svariërendin groottevan l'7,5,
mengsysleemwaar het in twee tot vier
35 of70 ton, aante vullen.In principeis
minuten gemengd wordt tot een homogene
de vooraad grondstoffenop het terrein
massa. In deze fase wordt indien nodig
voldoendevoor eenproductievan twee
plant;iardige olie en/of propyleen glycol
tot drie dagen.Gerbenvan Benthem:
"Goedveevoervooreenrundis voer
toegevoegd. Het laatstgenoemdebestandwaarbij de nutritioneleinhoud voldoet aan deel dient om de energiewaarde van het
voer te verhogen. Stroperige bestanddelen,
de gecalculeerdeinhoud.Denk daarbij

o
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Van Benthem ríjdt met eigen bulkwagens.

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 verkrijgen. De capaciteit van de mixer bedraagt
circa 20 ton per uur.

Rijpen
Vanuit de mixer gaathet voer door naar
geïsoleerderijpbunkersdie elk eencapaciteit hebbenvan zeston. In dezebunkers
werkende verschillendebestanddelen
zo'n20 minutenop elkaarin. Daarna
wordt het meel met behulpvan matrijzen in cilindervormigebrokkengeperst
op de elektrischaangedreven
persenbij
eentemperatuurvan 50 tot 70" C. De
bedieningvan de persengeschiedtvolledig handmatigen luistert zeernauw
Voortdurendmoet immers sezochtwor-

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 teruggekoeld 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 vrachtauto's leveren onze chauffeurs vervolgens
het veevoer afbij onze klanten."

Voor- en nadelen
Ed van Benthem:"Zoals uit het bovenstaandeduidelijk moge zijn, heeft het
werkenmet éénproductielijnvoor- en nadelen.In ieder geval blijft het productieproceshierdoorheèl overzichtelijk.Treedl
er echteronvoorzieneen storingop, dan
hebbenwe wel eengroot probleemomdat
dan meteenhet heleprocesstil komt te
liggen.Zekerin drukkecampagneperiodesmoet dat te allen tijde wordenveorkomen.Het vroegtijdig
vanmoopsporen
gelijke storingsbronnen
met behulpvan
ultrasoontechnologie
is vooronzeorganisatiedaaromeen snelle,betrouwbareen
relatief goedkopemethodeom mogelijke
stilstandte voorkomen." Van der Have
sluit zich hier volledig bij aan:"Deze
techniekis helaasbij veel organisaties
nog erg onbekend.En onbekendmaakt
onbemind.Juist door dezetechniekmeer
toe te passen,kan namelijk aanzienlijk
wordenbespaardop onderhoudskosten.
Zo ook bij Van BenthemVeevoedersen
Kunstmest.Voor dezeorganisatieis het dé
manierbij uitstek om de alsmaarstijgende
grondstofprijzente compenseren",aldus
Van der Have.I
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