Zetadec onderzoekt energieverbruik diervoederindustrie

Fors energie besparen
begint met data verzamelen
Techniek

[Mirjam van der Ploeg*]

De diervoederindustrie moet voor 2020 16 procent energie
besparen. Dit staat in een meerjarenafspraak (MJA) met de
Rijksoverheid. Daarom onderzocht Zetadec, adviesbureau in
de diervoeder-, voedsel- en biomassa-industrie, met welke procesparameters in de diervoederindustrie energie kan worden
bespaard. De resultaten zijn opvallend.
De diervoederindustrie moet energie
besparen. Menno Thomas (oprichter van
Zetadec) en Oriane Guérin (projectleider) voerden bij drie verschillende diervoederbedrijven onderzoek uit naar
energiebesparing. Guérin: “We hebben
datasets met productiegegevens geanalyseerd, in totaal bijna 6000 runs. We
hebben specifiek gekeken naar de processtappen conditioneren en persen,
omdat daarbij de meeste energie wordt
verbruikt. Gegevens over productiehoeveelheid, temperaturen en vermogens
hebben we vervolgens vertaald naar
specifiek energiegebruik.”
Ener giesoor ten
Guérin legt uit hoe ze de verbruikte energie hebben gemeten: “Bij conditioneren
en persen worden twee soorten energie
aan het product toegevoegd, thermische
en mechanische energie. Bij conditioneren
wordt thermische energie gebruikt in de
vorm van stoom, waardoor de temperatuur en het vochtgehalte van het persmeel stijgen. De hoeveelheid verbruikte
energie is af te leiden uit het temperatuurverschil voor en na conditionering. In
de expander of BOA en in de pers wordt
mechanische energie toegevoegd. Die
hoeveelheid kun je meten door het opgenomen vermogen van de elektromotoren
te registreren. Voor elke run hebben we

het verbruik van beide energiesoorten in
kaart gebracht en gerelateerd aan de productiehoeveelheid. Dat maakt het mogelijk om runs met elkaar te vergelijken,
maar ook verschillende productielijnen en
verschillende recepten.”
O p ti ma a l v e rb ru i k
Doel van het onderzoek is om aanknopingspunten te vinden voor optimaal
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De benodigde hoeveelheid energie voor een kwalitatief goede korrel varieert.
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energieverbruik. Uit eerdere studies
blijkt namelijk dat bij de productie van
korrels de procescondities en productiecapaciteit variëren. Oorzaken kunnen
zijn de grondstofsamenstelling, het type
voer, het jaargetijde en de productiemethode (apparatuur en bediening). Die
beïnvloeden samen hoeveel energie
nodig is om een kwalitatief goed eindproduct te maken. Jac van Trijp, adviseur
bij Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en opdrachtgever voor het
onderzoek, stelt dat het onderzoek
vooral ook moest bijdragen aan bewustwording. “Energie is een belangrijke
kostenpost in de diervoederindustrie.
Onderzoek naar de optimalisatie van
energieverbruik en inzicht in hoe je het
verbruik kunt beïnvloeden, is dus voor
veel bedrijven interessant. Dat we op
deze schaal samen met de bedrijven
onderzoek hebben kunnen doen, is
bovendien redelijk uniek.”
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