
 

 

3-daagse verdiepingstraining procestechnologie 2020 

23 januari, 6 & 13 februari bij Feed Design Lab te Wanssum 

 

Doel & doelgroep 
Doel: verdiepend inzicht in diervoerproductieproces, zodanig dat deelnemers na afloop van de training 

beter in staat zijn om inhoudelijk te adviseren/mee te denken over optimalisering van machines & 

proces. Deze training betreft een theoretische cursus met een praktijkcomponent. Doelgroep: 

Engineers, projectleiders, verkopers, operators, procestechnologen met allen meerjarige werkervaring 

in machinebouw/procestechnologie. Niveau: HBO werk/denkniveau. 

Docent: Menno Thomas van Zetadec 

 

Dag 1 : malen/mengen 
08.30 – 09.00 introductie en kennismaking, toelichting programma   

09.00 – 10.30 theorie blok A: theoretische achtergrond malen 

  Onderwerpen:  optimale werking/randvoorwaarden/verschillende typen 

10.30 – 10.45 koffiepauze 

10.45–  12.30 theorie blok B: theoretische achtergrond mengen 

  Onderwerpen: optimale werking/randvoorwaarden/verschillende typen 

12.30 – 13.00 lunch 

13.00 – 14.00 theorie Blok C: kwaliteit 

Onderwerpen: invloed malen, mengen & menguniformiteit op kwaliteit korrel  

14.00 – 16.00 parameters in de praktijk: bij werkende maal- en menglijn in proeffabriek 

capaciteit/randapparatuur/instellingen 

16.00 – 17.00 evaluatie instellingen en metingen  

Dag 2 : conditioneren/voorverdichten/persen/koelen 
09.00 – 10.30 theorie blok A: theoretische achtergrond conditioneren&voorverdichten 

  Onderwerpen:  optimale werking/randvoorwaarden/verschillende typen 

10.30 – 10.45 koffiepauze 

10.45–  12.30 theorie blok B: theoretische achtergrond persen&koelen 

  Onderwerpen: optimale werking/randvoorwaarden/verschillende typen 

12.30 – 13.00 lunch 

13.00 – 14.00 theorie Blok C: kwaliteit 

Onderwerpen: invloed persen op kwaliteit korrel  

14.00 – 16.00 parameters in de praktijk: bij werkende perslijn in proeffabriek 

capaciteit/randapparatuur/instellingen 

16.00 – 17.00 evaluatie instellingen en metingen  

 

 



 

 

Dag 3 : extruderen/drogen/vacuumcoaten 
09.00 – 11.30 theorie blok A: theoretische achtergrond extruderen/drogen 

  Onderwerpen:  optimale werking/randvoorwaarden/verschillende typen 

11.30 – 12.30 theorie blok B: theoretische achtergrond vacuumcoaten 

  Onderwerpen: optimale werking/randvoorwaarden/verschillende typen 

12.30 – 13.00 lunch 

13.00–  14.00 vervolg theorie blok B: theoretische achtergrond vacuumcoaten  

14.00 – 16.00 parameters in de praktijk: bij werkende extrudeer/vacuumcoatlijn in proeffabriek 

capaciteit/randapparatuur/instellingen 

16.00 – 17.00 evaluatie instellingen en metingen  

 

Kosten, planningen aanmelding, annulering 

• Data: 23 januari, 6 & 13 februari van 09.00 – 17.00 uur. 

• Locatie: Feed Design Lab: Stayerhofweg 25F te Wanssum.  

• Kosten: €2000,- per deelnemer, incl. cursusmateriaal en lunch. Voor partners van Feed Design 

Lab bedragen de kosten €1500,-. Per dag aanmelden is ook mogelijk. Kosten partners €500,- 

per dag en niet partners €700,- per dag. 
Aanmelden: via het inschrijfformulier. 

• Uitnodiging: 1 week voor aanvang van de verdiepingstraining ontvangt u de definitieve 

uitnodiging met meer informatie en de factuur. 

 


