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6. Persen

Afhankelijk van de voorbewerking van het voer, gaat het
mengsel via de expander of via een bypass naar de pers.
Functie: in de pers worden korrels gemaakt van het
mengsel. Korrels worden onder andere gemaakt om een
uniform product te creëren, het volume te verkleinen,
stof te verminderen, de transporteigenschappen te
verbeteren en de verteerbaarheid te verbeteren. In de
pers draait een matrijs, de rollen drukken het mengsel
door de gaatjes van de matrijs. De diameter van de
gaatjes in de matrijs bepaald de grootte van de korrel.
Deze pers is uitgerust met RSM (Roll Speed
Measurement) om het aantal toeren van de rollen te
meten en een lineator (automatische rolverstelling)
waarmee de rolafstand ten opzichte van de matrijs
tijdens het productieproces versteld kan worden.
Door deze combinatie wordt de kwaliteit van de korrel
verhoogd, de levensduur van rollen en matrijzen verlengd
en kan er goed worden ingespeeld op slip van de rollen.

7. Drogen
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Functie: na het
expanderen,extruderen en
persen hebben de korrels
een hoog vochtgehalte.
Om de houdbaarheid
te verbeteren en de
kwaliteit te waarborgen
is het noodzakelijk om
het vochtgehalte terug
te brengen tot het
gewenste percentage,
dit gebeurt in de droger.
Extruderproducten worden
warm gedroogd omdat
het vochtgehalte in deze
producten relatief hoog
is. Expanderproducten en
persproducten worden
gekoeld omdat deze
producten een lager
vochtgehalte hebben.

www.feeddesignlab.nl

8. Zeven (2)

Na het drogen kunnen de korrels naar een volgende bewerking
getransporteerd worden. Hier worden de korrels nogmaals
gezeefd.
Functie: zowel te grove korrels als te fijne korrels worden
gescheiden van het gewenste product in deze roterende
zeefmachine. De deeltjes worden gezeefd in fijne, middelgrote
en grove deeltjes. Deze zeef is uitgerust met gedrukt geweven
gaas om ook de kantjes van korrels of brokjes te breken.
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9. Vacuüm coaten

Functie: in de vacuüm coater worden vloeistoffen op korrels
gezet. Omdat de korrels tijdens het drogen uitzetten kunnen
toegevoegde vloeistoffen makkelijk doordringen in de
korrels. Dit proces gebeurd onder vacuüm om de opname nog
gemakkelijker te maken. Vetgehaltes zijn bij een expander
of extruderpers begrensd omdat bij een te hoog vetgehalte
geen korrel meer gevormd kan worden. In de vacuüm coater
kunnen op deze manier extra vetten, vloeistoffen en poeders
aangebracht worden. In feite is een vacuüm coater dus een
machine die vloeistoffen en poeders op een drager zet.
Deze vacuüm coater is dubbelassig.
Het eindproduct word afgeleverd in big bags.

Informatie

Wilt u meer informatie over mogelijkheden?
Neem dan gerust contact met ons op.
Stayerhofweg 25f
5861 EJ Wanssum
E: contact@feeddesignlab.nl
T: 06 - 538 26 611

Feed Design Lab:
Hét onderzoek- & educatiecentrum
voor innovatie en verduurzaming
van de diervoerindustrie

De werking van
de proeffabriek

De proeffabriek

3. Zeven (1)

Eén van de troeven van het Feed Design Lab is
de proeffabriek. In een ruimtelijke omgeving
bevindt zich een diervoerfabriek op kleine schaal
met de nieuwste technologieën en machines
die multifunctioneel inzetbaar zijn. De diverse
procesonderdelen worden gebruikt om te
testen, te experimenteren of om proefvoeders te
produceren.
De capaciteit van de verschillende machines is
afhankelijk van de soort grondstoffen en ligt
tussen de 500 en 5000 kg/uur.
De minimale batchgrootte bedraagt 50 kg.

Om de veiligheid en kwaliteit van het eindproduct te
waarborgen is na de menger een zeefmachine geïnstalleerd.
Afhankelijk van de wensen van de klant kunnen er zeven van
verschillende maten geplaatst worden.
Functie: grove delen worden hier uit het mengsel gezeefd. Deze
centrifugaal zeef dient voornamelijk als een controlezeef.
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In deze brochure maakt u kennis met de diverse
machines en de werking er van.

1. Hamermolen

Functie: in de hamermolen wordt het product voor
het eerst gemalen. Door middel van een rotor met
vrij bewegende messen of bladen wordt het product
klein gemalen. Er wordt lucht door de hamermolen
gezogen waardoor het product als het ware door de
hamermolen heen gezogen wordt. Aan de binnenkant
van de hamermolen zitten zeven waar het product
doorheen gaat als het de beoogde maalfijnheid heeft.
De lucht die door de hamermolen is gegaan komt
vervolgens in een trommel waar de lucht nogmaals,
middels filters, gezuiverd wordt, voordat deze naar
buiten geëmiteerd wordt.
Zowel de hamers als de rotor van de hamermolen
kunnen volledig uit de machine gehaald worden
voor reiniging en onderhoud. Daarnaast beschikt
de hamermolen over een explosiepaneel voor ATEX
gevaarlijke stoffen.

2. Mengen

Na het malen kan het product gemixt of gemengd
worden met andere ingrediënten of vloeistoffen. De
menger bevindt zich in de fabriek dan ook onder de
hamermolen.
Functie: in de menger kunnen zowel vaste stoffen
als vloeistoffen toegevoegd worden om tot de juiste
verhoudingen en de gewenste productsamenstelling
te komen.
Er wordt gebruik gemaakt van een dubbelassig
mengsysteem. De dubbelassige menger kan volledig
uit de machine gehaald worden voor reiniging en
onderhoud. Deze menger moet voor minimaal 25%
gevuld zijn en kan tot maximaal 140% gevuld worden,
afhankelijk van de dichtheid van het product. Deze
menger kan hiernaast ook agglomereren, drogen en
koelen.

4. Conditioning

Na het zeven kan het mengsel naar de volgende
bewerking. De conditioner is het eerste apparaat in
deze bewerking.
Functie: in de conditioner wordt het product
voorbewerkt voordat het de expander, extruder of
pers in gaat. Er wordt stoom of water toegevoegd aan
het mengsel. Vervolgens gaat het mengsel naar de
expander, extruder of via een bypass direct naar de pers.
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5. Expanderen/extruderen
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Functie: in de expander wordt het mengsel door een schroef
met mengpennen getransporteerd en ontstaat er druk
waardoor zetmeel ontsloten wordt. In deze vorm heet het
product een expandaat. Het product kan vervolgens nog een
keer door de pers gaan om korrels te persen. Een expander-pers
lijn bevat ook een koeler.
In de extruder wordt het mengsel door een schroef met
mengpennen getransporteerd en vervolgens door een matrijs
gedrukt. De matrijs bepaalt de vorm van het product. De vorm
en afmeting is afhankelijk van de wensen van de klant. Een
extruderlijn bevat altijd een droger – koeler.
Ook tijdens het extruderen wordt het zetmeel ontsloten zodat
deze tijdens het verteringsproces van het dier sneller en beter
opgenomen kunnen worden.

