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Abstract 

Vetten in veevoeders zijn essentiële componenten om het dier te voorzien in zijn behoeften. Samen 

met koolhydraten vormen vetten de belangrijkste energie-aanbrengers. Alhoewel vetten reeds 

aangebracht worden via grondstoffen, kunnen extra vettoevoegingen het voeder en het 

productieproces gunstig beïnvloeden. Voeders met hoge vetgehaltes zijn vereist binnen de 

petfoodindustrie en de aquacultuur waardoor extra vettoevoegingen noodzakelijk zijn. Er zijn 

verschillende technieken om vetten toe te voegen aan het voeder. Het vet kan vooraf ingemengd 

worden of achteraf via sproeiers gecoat worden op korrels of extrudaten. Het sproeien van deze 

vetten geschiedt onder atmosferische druk of onder vacuümtoestand. Deze thesis legt de nadruk 

op het sproeien van vet op korrels onder vacuümtoestand met een labovacuümcoater. De 

labovacuümcoater wordt getest op het leveren van correcte vettoevoegingen alvorens een 

volgende proef te beginnen. Aan de hand van korrelanalyses worden vaststellingen gemaakt in 

verband met het toevoegen van vet voor of na het korrelen onder vacuüm. De combinatie met de 

meeste voordelen omtrent de korrelkwaliteit en het productieproces is deze waar 4% vet voor en 

2% na het korrelen wordt toegevoegd. Tenslotte wordt de invloed van het toevoegen van enzymen 

onder vacuümdruk nagegaan. De enzymoplossing wordt daadwerkelijk opgenomen, enkel is er 

geen eenduidig besluit over een verbeterde enzymstabiliteit in de korrel.  

Kernwoorden: korrels, vetinclusie, vetadditie, vacuümcoater, sproeien 

Fats in animal feed are essential compounds to contribute the animal in its needs. Fats and 

carbohydrates are the most important energy suppliers. Although ingredients include fat, 

supplementary fat addition could influence the diet and the production process in a positive way. 

In the pet food industry and aquacultures are feeds with a high fat content required. Since the pet 

food industry and aquacultures demands feed with higher fat levels, extra fat supplementation is 

required. There are several techniques for the application of fats to the diet. Fat can be mixed 

before processing or it can be sprayed onto pellets or extrudates afterwards. Spraying of the fat 

occurs among atmospheric or vacuum pressure. This thesis emphasizes the post-pellet application 

through vacuum coating with a lab vacuumcoater. The ability of the lab vacuümcoater to deliver 

representative results has to be checked first. By means of testing the pellet, findings about fat 

application before or after pelleting are made. The favourable combination for pellet quality and 

production process, is the combination with 4% fat inclusion and 2% fat addition. At last, the effect 

of adding enzymes under vacuum pressure is determined. The enzyme solution is absorbed into 

the pellet but there is no unambiguous decision about enzyme stability in the pellet. 

Key words: pellets, fat inclusion, fat addition, vacuumcoater, spraying 
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1 Inleiding 

De thesis ‘Evaluatie van het coaten van diervoederpellets met een labo vacuümcoater’ bestudeert 

de mogelijkheden om hogere vetgehaltes (tot 6%) aan gekorreld voeder toe te voegen met behulp 

van een labovacuümcoater. Daarnaast wordt onderzocht of deze techniek helpt om een 

enzymoplossing beter te beschermen in de korrel.  

Deze techniek wordt reeds aangewend binnen de petfoodindustrie en aquacultuur om hoge 

vetgehaltes aan extrudaten te introduceren. De pluimveesector is echter niet vertrouwd met deze 

toepassing hoewel hoge vetgehaltes belangrijk zijn voor mestkuikens. Om deze reden en omwille 

van de vele voordelen gekoppeld aan het vacuümcoaten wordt deze techniek nader onderzocht. 

Extrudaten verschillen in structuur met gekorreld voeder. Door de poreuze structuur van extrudaten 

is er een betere absorptiecapaciteit in vergelijking met korrels. In de pluimveesector wordt vooral 

gekorreld voeder aangewend waardoor het toevoegen van vetten en bioactieve stoffen aan deze 

korrels een uitdaging vormt voor de veevoederindustrie. Naast het toevoegen van hogere gehaltes 

aan vetten zijn er andere voordelen van het vacuümcoaten beschreven in de literatuur 

(Lamichhane, 2015). Deze voordelen zijn onder andere een langere bewaarduur van bioactieve 

stoffen, een betere slijtvastheid van de korrels en een betere bescherming van bioactieve stoffen.  

De thesis begint met een literatuurstudie waarbij aanvankelijk het productieproces van gekorreld 

voeder en de beïnvloedingsfactoren voor de korrelkwaliteit worden beschreven. Korrelparameters 

vormen in de proeven namelijk een uitgangspunt om conclusies te besluiten. Een tweede luik in de 

literatuurstudie handelt over het vacuümcoaten zelf. Het principe, doelperspectieven, toepassingen 

en toepassingsdomein worden nader besproken. Na de literatuurstudie volgen de resultaten 

onderverdeeld per experiment. De bespreking van de resultaten bevat een inleiding waarna 

grafieken en tabellen volgen. Nadien worden deze resultaten nader toegelicht in de discussie of 

bespreking. Aan de hand van de verschillende conclusies bij de drie proeven wordt een algemeen 

besluit opgesteld.  

De drie experimenten vinden plaats in het laboratorium graan- en diervoedertechnologie op de 

campus Schoonmeersen (Universiteit Gent). In een eerste proef wordt de werking van de 

labovacuümcoater onderzocht. Het is als het ware een voorbereidende en verkennende proef voor 

de daaropvolgende experimenten. Om de werking van de coater te bestuderen, wordt een 

basisvoeder behandeld met graduele vettoevoegingen (tot 6 procent) onder vacuümdruk.  
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2 Diervoederproductieproces 

2.1 Productiestappen 

Het produceren van mengvoeders begint bij het aanbrengen en opslaan van grondstoffen. De 

meeste grondstoffen worden nadien vermalen. Vervolgens gebeurt het doseren van grondstoffen 

en additieven. Tenslotte wordt alles samen gemengd tot een homogeen voeder. Verder kan het 

mengvoer gekorreld en indien gewenst verkruimeld worden. De grondstoffen en het mengvoeder 

zijn onderhevig aan verschillende procesinvloeden zoals warmte, vocht, druk, wrijving, oxidatie- en 

lichtreacties (Decksheimer, 2009).  

Bij het ontvangen van de grondstoffen worden deze voor het lossen bemonsterd en gecontroleerd. 

Het lossen van de grondstoffen gebeurt in afgesloten ruimtes waarna deze grondstoffen 

pneumatisch of mechanisch getransporteerd worden naar opslagsilo’s (Vandorpe, 2013).  

De opslag van grondstoffen wordt nauwgezet geregistreerd (silohistoriek). Opslagcondities zoals 

het vochtgehalte en de temperatuur zijn belangrijke condities voor de houdbaarheid van 

grondstoffen. Een bijkomende productiestap zoals het drogen van bijvoorbeeld granen kan 

aangewend worden om optimale condities na te streven (Eeckhout, 2017).  

De volgende stap in het productieproces is het vermalen van de grondstoffen. De deeltjesgrootte 

van voedercomponenten speelt een belangrijke rol in voederopname, -vertering en -efficiëntie bij 

verschillende diersoorten. Het vermalen van één of meerdere grondstoffen gebeurt meestal aan 

de hand van een hamermolen. Het principe van deze molen bestaat erin de voedercomponenten 

door een geperforeerde wand te slaan aan de hand van verschillende hamerplaten die snel 

ronddraaien (1400-1500 tpm). Een walsenmolen is een variant die minder vaak wordt aangewend. 

Deze molen bestaat uit twee rollen die gelijk of verschillend roteren en die een glad of geribbeld 

oppervlak bezitten. Om de vermaling te controleren kunnen zeefanalyses uitgevoerd worden 

(Vandorpe, 2013).  

Na het vermalen volgt het doseren van de grondstoffen volgens een vooropgestelde formule door 

de nutritionist. Additieven worden het best gedoseerd op dragermateriaal alvorens toe te voegen 

aan het te mengen voer. Dit stelt een premix voor. Dosering van de additieven moet nauwkeurig 

benaderd worden. Een over- en onderdosering is ongewenst. Een onderdosering leidt tot een 

onvoldoende werking van het additief. Een te hoge dosering heeft negatieve economische 

gevolgen en kan tevens leiden tot een gereduceerde werking van deze additieven (Engelen & van 

der Poel, 2007).   

Na het doseren van alle voedercomponenten worden deze gemengd in horizontale mengers zoals 

lint- of peddelmengers. Minder vaak worden verticale mengers zoals een kegelmenger gebruikt. 

Bij deze laatste zijn echter wel langere mengtijden gangbaar en vet inmengen verloopt moeilijk. 
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Vloeistofadditie gebeurt meestal na het mengen van de vaste componenten. Een belangrijk 

aandachtspunt is de versleping die optreedt bij het ledigen van de menger. Versleping is het 

ongewenst achterblijven van voeder zodat deze terechtkomt in een volgend mengvoer. Dit is 

onvermijdelijk. Versleping kan berekend worden om dit effect tot een minimum te houden 

(Eeckhout, 2017).  

Het mengvoeder (meel) kan als eindproduct dienen of verder verwerkt worden tot korrels of 

kruimels. Het pers- en korrelproces bestaat uit het conditioneren, het persen, het koelen en het 

verkruimelen. Er zijn verschillende mogelijkheden om te conditioneren. Het conditioneren met 

stoom brengt warmte en vocht in het mengvoer. Waterabsorptie en verlies aan kristallijne structuur 

onder invloed van warmte en vocht leiden tot het openbarsten van zetmeelcomponenten en het 

vormen van gelatineuze massa. Daarnaast zorgt de warmte ook voor een kleiner risico op 

contaminatie van vreemde pathogenen. De vochtabsorptie werkt de textuur van het voeder in de 

hand, wat belangrijk is voor de korrelkwaliteit (Miladinovic & Young, 2016). De temperatuur (70-

95°C) en de hoeveelheid toegevoegde stoom zijn afhankelijk van de formulatie van het mengvoer. 

De hoeveelheid stoom onder atmosferische druk wordt gelimiteerd tot 5%.  

Een expander is een voorbeeld van een conditionering onder druk waarbij het mengvoer behandeld 

wordt met hoge temperaturen (tot 130°C) gedurende enkele seconden (2-5 seconden) (Peisker, 

2006). Het mengvoer wordt naar het einde van de conditioner geleid met behulp van een vijzel 

waardoor de druk verhoogt en warmte gecreëerd wordt (Vandorpe, 2013).  

Na het conditioneren volgt het persen van het mengvoeder. De pers bestaat uit een matrijs en een 

of meerder rollen. Het voeder komt binnen tussen de rol en de matrijs. Het meel wordt door de 

matrijs in de perskanaaltjes geduwd. Dit gebeurt doordat zowel de rol als de matrijs bewegen met 

verschillende toerentallen. Ook kan de matrijs of de rol afzonderlijk bewegen tegenover een 

stilstaande rol of matrijs. De maaswijdte van de matrijs bepaalt de perskanaaldiameter. Deze is 

afhankelijk van de diersoort. Buiten de matrijs is een mes of zijn meerdere messen opgesteld die 

het geperste meel op de gewenste lengte kunnen afsnijden. (Vandorpe, 2013). 

Korrels verlaten de pers aan een temperatuur van ongeveer 65-85°C en met een vochtgehalte van 

17-18%. Om de temperatuur te doen dalen tot de omgevingstemperatuur en het vochtgehalte te 

doen reduceren tot lager dan 14%, wordt er vooral gekoeld en bij hogere vochtgehaltes mogelijks 

gedroogd (Abdollahi, 2011). Verticale cascadedrogers of horizontale bandkoelers hebben een 

continue werking. De luchtsnelheid bij het koelen bedraagt 0,5 m/s. De korrels worden gekoeld tot 

ze een temperatuur bereiken die 2°C hoger ligt dan de omgevingswarmte. Na het koelen en drogen 

worden de korrels gezeefd. De korrels kunnen beschouwd worden als eindproduct of deze kunnen 

nog verder verwerkt worden tot kruimels aan de hand van brekerswalsen (Eeckhout, 2017).  
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2.2 Fysische korrelkwaliteit 

De fysische kwaliteit van de korrels omvat verschillende parameters zoals slijtvastheid, hardheid, 

porositeit maar ook het voorkomen (kleur, textuur, deeltjesgrootte, finesvorming) is belangrijk. 

Geëxtrudeerd mengvoeder met een onvoldoende kwaliteit zal niet uniform drogen, gemakkelijk 

breken, moeilijk microcomponenten of vloeistoffen absorberen en variëren in grootte (Schulte & 

Keras, 2009). Deze onvoldoende kwaliteit is te merken aan korrels die snel breken en veel fines 

veroorzaken. Groter risico op stofvorming, voederverliezen door geweigerde opname, 

belemmering van het doseren en een broeihaard voor micro-organismen zijn bijkomende nadelen 

voor gekorreld of geëxtrudeerd voeder (Löwe, 2017). De kwaliteit van de korrels is afhankelijk van 

verschillende factoren (Figuur 1). Zo is 40% te wijten aan de voederformulatie, 20% aan de 

deeltjesgrootte, 20% aan het conditioneringsproces, 15% aan de matrijsspecificaties en 5% aan 

het koel- en droogproces (Borquez & Perez, 2007).  

 

Figuur 1: Beïnvloedingsfactoren voor de korrelkwaliteit (Borquez & Perez, 2007) 

De fysische korrelkwaliteit heeft vooral te maken met de sterkte van bindingskrachten (Figuur 2). 

De belangrijkste bindingen in korrels zijn deze tussen water en zetmeelcomponenten of eiwitten. 

In de conditioner is water een solvent terwijl de bindingscomponenten zetmeel of eiwitten zijn. Om 

deze stoffen te kunnen binden is een kracht nodig. Deze kracht kan voorzien worden door de 

matrijs bij het korrelen Om een goede slijtvastheid te verkrijgen, zijn sterke bindingen aan het 

oppervlak noodzakelijk terwijl de hardheid te maken heeft met bindingen binnenin de korrel. (Tisch, 

2005).  
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Figuur 2: Voorstelling bindingsmechanisme korrel (Lessman, 2014) 

2.2.1 Factoren die de korrelkwaliteit beïnvloeden 

2.2.1.1 Voederformulatie 

De voederformulatie is de meest beïnvloedende factor voor de korrelkwaliteit. Vooral granen zijn 

belangrijk voor deze kwaliteit dankzij het hoge zetmeelgehalte. De verstijfseling van 

zetmeelcomponenten leidt tot noodzakelijke bindingen. De verstijfseling bij verschillende 

graansoorten is afhankelijk van de temperatuur. Tarwe heeft temperaturen van 58-64°C nodig 

terwijl maïs temperaturen rond 62-72°C vereist (Kenny, 2007). 

In het korrelproces wordt vet meestal aangewend als pershulpmiddel die de wrijvingskrachten in 

de matrijskanalen reduceren waardoor de kwaliteit behouden blijft. Daarnaast leidt een 

drukvermindering in de matrijs tot een kleiner verbruik aan energie. (R.D. of New Millennium Feed 

Processing Co., 2017a). Het aanwenden van bindmiddelen zoals natriumbentoniet helpt de 

korrelkwaliteit te verbeteren (Lamichhane, 2015). 

2.2.1.2 Deeltjesgrootte 

Een vlotte verstijfseling wordt opgemerkt indien grondstoffen fijn vermalen worden. De fijngemalen 

deeltjes hebben een groter beschikbaar oppervlak met meer contactpunten om bindingen aan te 

gaan in vergelijking met grofgemalen voeder (Muramatsu, 2017). Echter zijn te fijn gemalen 

grondstoffen ongewenst door de oplopende productiekost en door de mogelijke stofontwikkeling. 

Verder kan de deeltjesgrootte rechtstreeks de korrelhardheid beïnvloeden. Te grote deeltjes 

(>1000-1500 μm) zullen breekpunten veroorzaken in de korrel (Muramatsu, 2017). In 

pluimveevoeders wordt er aangeraden een deeltjesgrootte tussen 600-800 µm te gebruiken 

(Moritz, 2012). 
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2.2.1.3 Conditioneringsproces 

Procescondities, zoals een te lange verblijftijd in de conditioner, leiden tot hogere vochtgehaltes 

waardoor de korrel weinig bindingskrachten zal bezitten en onvoldoende slijtvast en hard zal zijn. 

De kritische waarde voor de vochtinhoud is afhankelijk van de verschillende grondstoffen. 

Daarnaast is expansie van voeders een conditioneringsstap waar hoge temperaturen onder druk 

worden gehanteerd. De expansie van het mengvoeder speelt een rol in de kwaliteit van korrels. 

Over-geëxpandeerd voeder is gevoelig breekbaarder en bezit een te lage bulkdensiteit. Onder-

geëxpandeerd voeder kan vloeistoffen en oliën/vetten niet volledig absorberen. Indien na het 

korrelen een coating met vetten uitgevoerd wordt, zullen de korrels er eerder vochtig en vettig 

uitzien. Expansie van het mengvoeder heeft daarnaast nog andere gevolgen zoals het inactiveren 

van ANF’s (anti-nutritionele factoren), het denatureren van eiwitten, het onschadelijk maken van 

bacteriën en ongewenste stoffen (R.D. of New Millennium Feed Processing Co., 2017b).  

2.2.1.4 Matrijsspecificaties 

Matrijsspecificaties die een invloed hebben op de korrelkwaliteit zijn de matrijsdikte en de 

doorlooptijd in de matrijs. De compressiefactor wordt gedefinieerd als de verhouding van de 

matrijsdikte en de perskanaaldiameter. Een grote verhouding wijst erop dat de matrijs dikker is 

waardoor de verblijfstijd van het voeder langer is, wat leidt tot een betere korrelkwaliteit.  

2.2.1.5 Koel- en droogproces 

Drogen is een kritisch proces voor de kwaliteit. Een vochtgehalte van 12-14% na het drogen is 

gewenst. Indien de korrels te snel gedroogd worden, zullen warmte en vocht enkel aan het 

oppervlak verwijderd worden terwijl deze wel binnenin de korrel aanwezig zijn. De verschillende 

condities tussen het oppervlak en de kern van de korrel, leiden tot het breken van de korrel. Te 

lang drogen, leidt tot verlies van intern vocht waardoor de broosheid van de korrel stijgt (Abdollahi, 

2011) (R.D. of New Millennium Feed Processing Co., 2017b). Het drogen met vacuüm zorgt voor 

een vlotte overgang van vocht tot een gastoestand zonder dat er structuurschade binnen de korrel 

optreedt (Miladinovic & Young, 2016).  
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2.2.2 Slijtvastheid 

De slijtvastheid stelt de mate voor waarmee fines (de afslijting) gevormd worden tijdens 

handelingen en transport. Een vaak voorkomende term om slijtvastheid te omschrijven, is PDI 

(Pellet Durability Index). De slijtvastheid wordt verbeterd door sterkere bindingskrachten van 

deeltjes aan het oppervlak van de korrel (Borquez & Perez, 2007). Verschillende invloeden, zoals 

in de vorige paragraaf worden aangehaald, zijn hiervoor verantwoordelijk.  

Slijtvastheid kan gemeten worden met een Holmentester, Pfost-test, Lignotester of Doris test. De 

Holmentester, de Lignotester en de Doris test bepalen de slijtvastheid van de korrels volgens 

pneumatische weerstand. De Pfost-test en de Quicktest maken gebruik van mechanische 

weerstand om de slijtvastheid te bepalen. Telkens wordt een gekend gewicht afgewogen en 

geplaatst in de tester. Gedurende een tijdsinterval worden de korrels onderworpen aan een 

weerstand. Na de test wordt de hoeveelheid korrels gezeefd en terug gewogen. De afslijting is het 

verschil tussen het begingewicht en het eindgewicht (Eeckhout, 2017).  

2.2.3 Korrelhardheid 

De hardheid (kg/cm²) is de kracht die nodig is om een korrel te breken. Het is een maat voor de 

weerstand van de korrels tegen druk zoals silo-opslag. De hardheid wordt bepaald met de 

Kahltester. De Kahltester bestaat uit een drukschroef die langzaam gedraaid wordt tot de korrel 

breekt. Op dat moment kan de hardheid afgelezen worden op de schaal van de tester.  

2.2.4 Porositeit 

De porositeit in een korrel is de ruimte tussen verschillende deeltjes. Deze is gevuld met een gas 

of vloeistof. Voederformulatie beïnvloedt de fysieke korrelkwaliteit zoals de hardheid en 

slijtvastheid. Het effect van grondstoffen op de porositeit en de absorptie-efficiëntie van de 

coatvloeistof is nog niet beschreven. De invloed van variërende deeltjesgrootte op de porositeit 

van de korrel is wel gekend. Grovere deeltjes veroorzaken grotere ruimtes in de korrelstructuur en 

reduceren de bulkdensiteit van het voeder (Strauch, 2002). Naast de deeltjesgrootte spelen het 

vochtgehalte in het mengvoeder en bijgevolg de druk in de matrijs een rol. Het toevoegen van vocht 

bij het conditioneren verbetert de kwaliteit van de korrels omwille van een sterker 

bindingsmechanisme (waterstofbruggen). Vocht verlaagt de wrijving van het voeder door de matrijs 

waardoor de druk gereduceerd wordt wat een hogere porositeit tot gevolg heeft, al mag deze druk 

niet al te laag worden zodat agglomeratiekrachten niet verloren geraken. Koelen en drogen 

verwijdert overtollig vocht waardoor poreuze ruimtes ontstaan (Lamichhane, 2015).   
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3 Vacuümcoaten 

3.1 Algemeen 

Het vacuümcoaten van gekorreld of geëxtrudeerd mengvoeder is gebaseerd op de fysieke 

uitwisseling van lucht en vloeistof in de poriën van de korrels. Het creëren van een vacuüm 

verwijdert de lucht uit de korrels waardoor de vloeistof diep in de korrel kan dringen eens het 

vacuüm wordt losgelaten. Dit principe wordt voorgesteld in Figuur 3 (Lamichhane, 2015). Een 

voldoende fysische kwaliteit van de korrel of het extrudaat is een voorwaarde om te kunnen 

vacuümcoaten. 

 

 

Figuur 3: Principe vacuümcoaten (Lamichhane, et al., 2015) 

Vacuümcoaten wordt binnen de petfoodindustrie en aquacultuur frequent toegepast omwille van 

de hoge vetgehaltes (15% tot 30%) die vereist zijn. In deze industrieën wordt geëxtrudeerd voeder 

verkozen boven gekorreld voeder. Het extrusieproces veroorzaakt in vergelijking met het 

korrelproces een hogere porositeit van de korrel, wat meer vetinclusie toelaat. Het vormt een 

uitdaging binnen gekorreld voeder om meer vet te kunnen toevoegen zonder in te boeten aan 

kwaliteit. Het vacuümcoaten gebeurt op afgekoelde korrels omwille van de grotere absorptie en de 

hogere hardheid (Lamichhane et al., 2015). Deze gekoelde korrels worden besproeid met 

verwarmde olie. De olie wordt verwarmd tot de temperatuur waarbij deze goed vloeit en mengbaar 

wordt met andere additieven (Schulte & Keras, 2009). 

3.2 Principes  

Het begrip vacuüm wordt gebruikt wanneer de luchtdruk in een omgeving lager is dan de 

atmosferische druk. Vacuümtechnologie werd voor het eerst bestudeerd in de 17e eeuw. De 

technologie wordt vaak aangewend in industriële technieken met betrekking tot biologie, fysica en 

chemie. In chemie worden reacties in een vacuüm onderzocht. Biologie analyseert de effecten van 

een vacuüm op organismen. Fysica, meer bepaald quantumfysica, bestudeert deeltjes 

nauwkeuriger in een vacuüm (FESTO, 2017). 
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3.3 Doel van het vacuümcoaten 

Het doel van vacuümcoaten binnen de mengvoedersector is tweeërlei. Enerzijds wordt het 

aangewend om hogere vetgehaltes in de korrels of extrudaten te bekomen zonder in te boeten op 

de kwaliteit van het eindproduct. Anderzijds is de techniek geschikt om hittelabiele 

toevoegingsmiddelen (zoals vitaminen of enzymen) te beschermen tijdens het korrelproces. 

Verdere voordelen van het vacuümcoaten zijn het maskeren van onaangename additieven 

(Lamichhane et al., 2015), een lager verlies aan componenten in de kruimels en het gebruik van 

verschillende vloeistoffen (Eeckhout, 2017). 

3.3.1 Verhogen van het vetgehalte 

Tegenwoordig zijn de nutritionele voedereisen bij mestkuikenvoeder hoog met betrekking tot het 

eiwitgehalte en het energiegehalte. Het is moeilijk om een hoog eiwitgehalte te combineren met 

voldoende energie zonder extra energiebronnen toe te voegen (Lamichhane, 2015). Daarom 

worden vetten na het korrelen toegevoegd. Naast het aanbrengen van energie voor het dier kunnen 

vetten helpen om (vetoplosbare) vitamines te absorberen in het verteringsstelsel. Een slechte 

absorptie heeft gevolgen voor de groei en immuniteit van dieren. Tenslotte ligt de verteringswarmte 

van vetten of oliën lager dan van eiwitten of koolhydraten, waardoor hitteverlies bij het dier 

gereduceerd wordt (Amisy machinery, 2017). De verteringswarmte (Heat Increment HI) is de 

warmte die vrijkomt bij vertering en metabolisering van nutriënten. 

Een bijkomend effect van vettoevoegingen is een hogere bulkdensiteit. Indien vet wordt gesproeid 

onder atmosferische druk dringt het vet oppervlakkig binnen in de korrel of het extrudaat. Het 

vacuümcoaten zorgt voor een intensieve indringing van het vet (Galen et al., 2006). Figuur 4 besluit 

dat wanneer meer vet opgenomen wordt in de korrel of het extrudaat, er een hogere bulkdensiteit 

verkregen wordt. 
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Figuur 4: Effect van de vetabsorptie (%)op de bulkdensiteit (g/l) 

Er zijn echter beperkingen in het toevoegen van vetten. Deze limieten worden bepaald door onder 

andere de procesparameters zoals de voederformulatie, de verdeling van deeltjesgroottes in het 

meel en het conditioneringsproces. De vettoevoeging voor het korrelen wordt beperkt tot 5%. Bij 

hogere gehaltes komen de oplosbaarheid van eiwitten en de verstijfseling van zetmeel in het 

gedrang. Het gebruik van bindmiddelen, zoals natriumbentoniet, helpt om meer dan 5% vet aan 

het mengvoer toe te voegen. Dit is echter duur en verdunt het voeder (Lamichhane et al., 2015). 

Om vet na het korrelen toe te voegen, gelden andere limieten. Uit testen blijkt dat de 

vettoevoegingen post-pellet aan mestkuikenvoeder van 4 tot 10% kunnen oplopen. Hierbij is er een 

onderscheid tussen grof en fijn meel. Aan de korrels die bestaan uit fijn meel kan tot 7,5% vet 

toegevoegd worden. De korrels geproduceerd uit grof meel kunnen tot 10% vet absorberen 

(Strauch, 2002). Veteigen parameters zoals het soort vet en de viscositeitsgraad spelen ook een 

rol in de beperkingen. Limieten in vetadditie kunnen voorgesteld worden door de 

verzadigingsgraad. Dit is de verhouding tussen de poriën gevuld met vet en het aantal poriën in de 

korrel. In een studie van Strauch (2002) bleek de verzadigingsgraad van vet in mestkuikenvoeder 

65%. 

Parameters om vettoevoegingen te analyseren, zijn de vetabsorptiecapaciteit, het gehalte aan ruw 

vet en het vetverlies.  

De vetabsorptiecapaciteit kan gemeten worden door een gekend gewicht aan korrels in de 

vacuümcoater te plaatsen waarna vet toegevoegd wordt onder vacuüm. Daarna wordt de 

hoeveelheid aan korrels opnieuw gewogen. De verhouding van het gewicht na het coaten 

tegenover het begingewicht, vermenigvuldigd met factor 100, stelt de absorptiecapaciteit (%) voor 

(Sorensen et al.,2010).  
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Het vetverlies kan gemeten worden met vloeipapier, wat een hoog absorptievermogen heeft. Van 

het staal korrels wordt 100 gram afgewogen en in een doos met vloeipapier geplaatst gedurende 

24 uur aan een temperatuur van 40°C. NIR-analyse (Near Infrared Reflectance) kan gebruikt 

worden om de porositeit en de vetabsorptie in te schatten (Lamichhane, 2015).   

Vetten bevatten 2,25 keer meer energie dan koolhydraten en eiwitten. Ruw vet wordt gemeten aan 

de hand van de Soxhletmethode. Deze methode extraheert het vet uit het voeder aan de hand van 

een ethyletheroplossing. Na het verdampen van de oplossing wordt het vet gewogen. Het ruw vet 

omvat zowel vetten als oliën. Enkel vetten komen meestal voor in een vaste toestand bij 

omgevingstemperatuur, terwijl oliën vloeibaar blijven (Herrman, 2007). 

Een aandachtspunt om vettoevoegingen na het proces uit te voeren, is het vetgehalte van de 

grondstoffen. In een studie van Borquez & Perez (2007) wordt aangetoond dat het initiële 

vetgehalte in de korrel een invloed heeft op de hoeveelheid vet dat onder invloed van vacuüm 

toegevoegd kan worden om een voldoende korrelkwaliteit te behouden. Een mengvoer met een 

klein gehalte aan initieel vet (3%) kan een hogere vettoevoeging (8%) verdragen zonder in 

korrelhardheid in te boeten. Vettoevoegingen tot 12% onder vacuümtoestanden zijn mogelijk 

(Borquez & Perez, 2007). 

3.3.2 Bescherming van bioactieve bestanddelen 

Bioactieve stoffen dragen bij tot een optimale vertering en prestatie bij veevoeders. Door de 

intensieve veeteelt kan het dier niet zelf voorzien in zijn eigen behoefte, waardoor aanbreng van  

deze stoffen noodzakelijk is. Een voorbeeld van actieve stoffen zijn enzymen die helpen bij de 

vertering van voeder die mogelijks anti-nutritionele factoren (ANF) bevat. Deze ongewenste stoffen 

beïnvloeden de smakelijkheid, de verteerbaarheid, de beschikbaarheid en de toxiciteit van 

voedercomponenten (Vermeersch, 2014-2015). Ook kortketen vetzuren zijn bioactieve stoffen die 

toegevoegd worden. Ze dragen bij tot de vertering en prestaties van het dier. Kortketen vetzuren 

(vooral boterzuur, propionzuur en mierenzuur) in pluimveevoeders staan in voor een verhoogde  

immuniteit (Van Immerseel et al., 2004), een snellere epitheelontwikkeling (Guilloteau et al., 2010) 

en een verbeterde karkaskwaliteit (Leeson et al., 2005).  

Tijdens het conditioneren wordt stoom toegevoegd aan het mengvoer. Deze stoomtoevoeging 

zorgt voor een warmtegeleiding tijdens zowel het conditioneren als het persen. Hoge temperaturen 

en temperatuurschommelingen hebben een inactivatie van bioactieve stoffen tot gevolg. In het 

geval van enzymen is de inactivatie het gevolg van een verandering in de ruimtelijke structuur 

(denaturatie). De stabiliteit van verschillende enzymen is temperatuurafhankelijk. NZP-enzymen 

(niet-zetmeelpolysacharide) zoals xylanase, verliezen boven 80°C hun activiteit. Fytasen verliezen 

hun activiteit boven temperaturen van 55-60°C (Vermeersch, 2014-2015). Om de stabiliteit van 

enzymen te verbeteren, zijn een aantal mogelijkheden ter beschikking. Een overdosage van het 

enzym in het voeder is een eerste mogelijkheid (Lamichhane et al., 2015). Dit is echter niet aan te 



 

- 18 - 

 

raden om economische en milieutechnische redenen. Een andere optie is het sproeien van een 

enzymoplossing na het korrelen (Amerah et al., 2010). De sproeikop, de druk en de viscositeit zijn 

parameters die een rol spelen in de coatingefficiëntie. Het coaten of genetisch manipuleren van 

enzymen is een derde mogelijkheid. Het coaten van een droog enzym (granulaatvorm) voorziet 

een hydrofobe mantel waardoor het enzym enigszins beschermd wordt tegen vocht en 

temperatuurschommelingen (Adeola & Cowieson, 2011). Het genetisch manipuleren van een 

enzym houdt in dat er veranderingen in de aminozuurstructuur worden uitgevoerd (Amerah et al., 

2011). 

Traditioneel worden deze stoffen gesproeid op het oppervlak van de korrel. Deze kunnen echter 

snel afgebroken worden in het verteringsstelsel. Daarnaast zijn deze stoffen vatbaarder voor 

degradatie of inactivatie door oxidatie. Bij handelingen ontstaan fines waarin de additieven 

grotendeels zitten en dus niet rond de korrel blijven. Indien de fines zich nog in het productieproces 

bevinden, worden deze gerecycleerd om opnieuw te korrelen. De hittelabiele componenten aan de 

buitenkant verliezen daarbij hun functionaliteit (Lamichhane, 2015). Het vacuümcoaten zorgt voor 

een indringing van deze stoffen waardoor ze beter beschermd worden, langer actief blijven en op 

die manier op de juiste plaats in het verteringsstelsel vrijgesteld worden.  

3.3.3 Bewaarduur verlengen 

De bewaarduur van voeder beïnvloedt zowel de smakelijkheid en de functionaliteit van de 

bioactieve stoffen als de productie van schadelijke en ongewenste stoffen. De houdbaarheid is 

afhankelijk van de bewaarcondities en van het soort additie. Plantaardige oliën bevatten poly-

onverzadigde vetzuren die gevoelig zijn aan oxidatie wat ranzigheid in de hand werkt. 

Gereduceerde gewichtsaanzet, verminderde vleeskwaliteit en verminderde gezondheid zijn enkele 

gevolgen van geoxideerd vet. Een wisselwerking tussen licht, lucht en temperatuur zorgt voor een 

gunstige omgeving om oxidatie toe te laten. Niet alleen vetten maar ook enzymen en vitaminen 

verliezen hun werking naarmate de bewaarduur van voeder langer wordt. Antioxidanten reduceren 

de kans op functieverlies van bioactieve stoffen ten gevolge van oxidatie (Lamichhane, 2015).  

Vacuümcoaten beschermt de vloeibare additieven bij korrels enigszins langer in vergelijking met 

het sproeien onder atmosferische druk (Lamichhane, 2015). 
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3.4 Technische aspecten van vacuümcoaten 

Om de processtap vacuümcoaten goed uit te voeren, worden enkele aandachtspunten toegelicht. 

Het vochtgehalte, de uitoefende druk op de sproeivloeistof en de viscositeit spelen een belangrijke 

rol in dit proces. Verder wordt het verloop van het vacuümcoaten geschetst waarbij de vacuümfase 

nader bekeken wordt. 

Het vochtgehalte van het te coaten voeder onder vacuümtoestand beïnvloedt het proces. Indien 

vloeistof overgaat naar een gastoestand, zet deze tot 1600 keer meer uit dan het oorspronkelijke 

volume tijdens atmosferische druk. Onder vacuümtoestand is dit volume beduidend hoger. De 

vacuümpomp zal daardoor de damp verwijderen om de gewenste druk binnen de vacuümmenger 

te bereiken. Hoe hoger de vochtinhoud van het voeder, hoe langer de pomp vacuüm moet trekken 

(Schulte & Keras, 2009). 

De sproeidruppels worden bepaald door de uitgeoefende druk en de geselecteerde sproeikoppen. 

Voor verschillende additieven worden verschillende afmetingen in sproeikoppen gebruikt. Voor 

vettoevoegingen wordt een sproeikop aangewend die een fijne mist veroorzaakt. Mengen na het 

sproeien verbetert de uniformiteit en laat de vloeistof contact maken met alle korrels (Decksheimer, 

2009). Een studie van Li et al. (2003) onderzocht de invloeden van verschillende drukken, gebruikt 

bij het sproeien en bij het vacuümcoaten, op de uniforme verdeling van de vloeistoffen. Het 

sproeien van de vloeistof gebeurt het best bij een druk van 0,4 MPa (4 bar) om een goede 

uniformiteit bij het mengen te verkrijgen (Lamichhane, 2015). 

De viscositeit van de toegevoegde vloeistof is eveneens aandachtspunt bij het vacuümcoaten. De 

viscositeit daalt bij een stijgende temperatuur. Een lagere temperatuur van het vet of de olie 

verlaagt de viscositeit van deze vloeistof en veroorzaakt op die manier vetdruppels die de 

verneveling en de uniformiteit van het coaten beïnvloeden.  

Het verloop van het vacuümcoaten wordt in Figuur 5 voorgesteld. De relatie met het kookpunt en 

de druk wordt hierbij aangegeven. De menger wordt gevuld met gekorreld of geëxtrudeerd voeder. 

Nadien wordt de menger gestart en wordt hij vacuüm getrokken. Eens de gewenste onderdruk 

bereikt is, wordt de vloeistof toegevoegd. Na de toevoeging wordt drukopbouw toegelaten tot de 

atmosferische druk (1 bar) bereikt wordt. De menger mag dan geopend worden om het voeder 

eruit te halen. Een onderzoek over het vacuümcoaten van geëxtrudeerd materiaal bracht 

opmerkelijke voordelen aan het licht. Door de evaporatie van water tijdens de vacuümfase zwelt 

het geëxtrudeerd voeder, dat reeds poreus is, waardoor het poriënvolume verder stijgt. Als gevolg 

wordt de absorptiecapaciteit voor vloeibaar coatmateriaal sterker. Daarnaast variëren de fluctuaties 

omtrent de vochtinhoud minder. Dit omdat het vocht binnenin de korrels wordt getrokken. De 

evaporatie in de vacuümfase is het gevolg van de lagere kooktemperatuur van water veroorzaakt 

door een lagere druk. Zo bedraagt de kooktemperatuur van water 60°C bij een onderdruk van 200 

mbar (- 0,8 bar), respectievelijk 30°C bij 40 mbar (Schmidt, 2003). De drukvermindering in het 
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vacuümproces zorgt niet alleen voor het drogen van de korrels, maar veroorzaakt ook een koelend 

effect (Schmidt, 2003). 

 

 

Figuur 5:Proces vacuümcoating in functie van druk en kookpunt (Schmidt, 2003) 
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3.5 Voorwaarden voor toevoegen van additieven 

Additieven, zoals sporenelementen, vitaminen en farmaceutische producten, gebruikt in 

voederformulaties worden aanzien als micro-componenten. Het mengen van deze stoffen vraagt 

enige accuraatheid en precisie. Het sproeien van enzymes en antibiotica vraagt meer accuraatheid 

dan vetten en smaken. De toevoegingen van enzymes in het voeder variëren tot 0,1% terwijl vetten 

tot 3% worden toegevoegd (Engelen & van der Poel, 2007). Daarnaast moet ook aandacht besteed 

worden aan de eisen omtrent hygiëne en kwaliteit van het voeder. Daarom worden bij het 

productieproces meestal hoge temperaturen gehanteerd. Om bijvoorbeeld Salmonella-

contaminatie te vermijden, liggen de temperaturen meestal boven 80°C (Engelen & van der Poel, 

2007). Een goede korrelkwaliteit wordt bevorderd door een goede stoomconditionering bij 65-75°C.  

Aandachtspunten om additieven na het korrelen toe te voegen zijn de volgende  (Decksheimer, 

2009):  

 de toevoegingen geschieden het best nadat de fines gescheiden worden van de korrels en 

voordat het voeder wordt getransporteerd  

 een uniforme verdeling van het toevoegingsmiddel en dus een kleine variatiecoëfficiënt van de 

dosis 

 een goede accuraatheid om over- en onderdosering te vermijden 

 een goede reproduceerbaarheid zodat het proces herhaaldelijk hetzelfde resultaat weergeeft. 

Om een efficiënte absorptie van additieven in de korrel te bekomen, worden deze stoffen vaak 

verdund. De verdunning met additieven heeft een positieve invloed op de distributie op de korrels. 

Het mengen met water dient zo dicht mogelijk bij de sproei-installatie te gebeuren. Indien additieven 

van verschillende leveranciers gebruikt worden, worden deze best elk apart gedoseerd om 

contaminatie uit te sluiten. Het coaten van vet gebeurt na het toevoegen van additieven. 

(Decksheimer, 2009). Het verdunnen gaat gepaard met een verhoogde wateractiviteit van de 

korrels. Het begrip wateractiviteit stelt de hoeveelheid vrij water in een product voor. Het meet de 

relatieve vochtigheid rond het materiaal wanneer er een evenwicht is tussen het materiaal en de 

lucht bij omgevingstemperatuur. Het onderzoeken van wateractiviteit (aw) is een methode om de 

fysieke, chemische en microbiële toestand van voeder te bepalen. Een hoge wateractiviteit leidt tot 

een groter risico op bacterie- en schimmelgroei (Herrman, 2007). Sterk gebonden water in een 

materiaal vertoont een lage wateractiviteit, terwijl een hoge wateractiviteit waargenomen wordt bij 

veel vrij water. Vrij water geeft toegang tot chemische en biologische interacties met het materiaal. 

Het is een parameter om de microbiële stabiliteit van producten te voorspellen. Een algemene 

limietwaarde van de wateractiviteit is 0,65 bij een temperatuur van 25°C. Indien de praktische 

waarde boven deze limiet ligt, kunnen bewaarmiddelen ingeschakeld worden. De verdunning en 

hogere waterdosering kunnen mogelijks negatieve gevolgen hebben voor de korrelkwaliteit en de 

microbiële activiteit (Engelen & van der Poel, 2007). 
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3.6 Sproeien van vloeistoffen na extrusie of korrelen 

3.7 Toepassing 

Post-pellet liquid application technology (PPLA) of het coaten van korrels met vetten en oliën wordt 

toegepast sinds de vroege jaren tachtig. De techniek coaten onder vacuümtoestand was toen nog 

niet gekend. 

De eenvoudigste methode gebruikt bij post pelleting additie is het sproeien van de olie/vet op 

warme of gekoelde korrels onder atmosferische druk. Indien het vet onmiddellijk op de nog warme 

pellets wordt gesproeid, kan het penetreren in de korrel, maar blijft het vet grotendeels aan het 

oppervlak. Dit bracht echter ook nadelen mee zoals het lekken van dit toegevoegd vet of in geval 

van het toevoegen van vluchtige bioactieve stoffen het verdampen van deze stoffen. Daarnaast 

oxideert verhitte olie sneller dan olie bij omgevingstemperatuur (Schulte & Keras, 2009). 

Tegenwoordig wordt het sproeien op gekoelde korrels verkozen. De coating zorgt voor een dunne 

film van het vet of het additief over het oppervlak van de korrel. Het penetreren van het vet in de 

korrel is gelimiteerd tot de enkele poreuze ruimtes in het oppervlak. Het additief blijft aan het 

oppervlak, wat tijdens opslag problemen kan veroorzaken wegens het vastklitten van verschillende 

korrels (Strauch, 2002).  

3.8 Uitvoering 

Verschillende technieken worden voor het coaten aangewend. In deze paragraaf worden enkele 

types kort beschreven. De eerste drie coaters sproeien vloeistoffen op korrels of extrudaten onder 

atmosferische druk. Daarentegen sproeit een vacuümcoater vloeistoffen onder vacuümdruk op 

korrels of extrudaten. De werking van dit soort coater wordt besproken in Materiaal en methoden. 

Een recent type vacuümcoater wordt als vierde en laatste voorbeeld in deze paragraaf aangehaald.   

Een vernevelingscoater (Figuur 6) sproeit aan de hand van luchtdruk microdruppels vet of olie op 

het oppervlak van het voeder. De vloeistof vloeit aan een trage snelheid uit de sproeikop, terwijl er 

een omringende luchtstroom aan hoge snelheid door deze vloeistof gaat waardoor een 

vernevelend effect gecreëerd wordt (Brajdich et al., 1995). 
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.  

Figuur 6: Vernevelingscoater (Amisy Machinery, 2017) 

Bij een centrifugale vernevelingscoater brengt de sproeikop vloeistof in het midden van een 

ronddraaiende plaat (Figuur 7). De vloeistof migreert naar de rand van de plaat waarna vanaf de 

rand fijne druppels ontstaan door de snel roterende plaat. De fijne druppels maken in alle richtingen 

contact met het poreuze materiaal zoals gekorreld of geëxtrudeerd voeder. 

 

Figuur 7: Centrifugale vernevelingscoater (Brajdich et al., 1995) 

Met een coatingtrommel (Figuur 8) is het mogelijk om continu voeder te coaten. De trommel is 

opgesteld onder een hoek. Terwijl het voeder onder beweging de trommel passeert, worden micro-

additieven, vetten/oliën uniform gesproeid op het voeder. In de trommel bevindt zich een buis met 

acht of tien aparte sproeikoppen ingebouwd. De opstelling van de sproeikoppen is bepaald om het 

risico op kruisbesmetting te reduceren. Er kunnen tot 3 verschillende vloeistoffen tegelijkertijd 

gesproeid worden. De trommel kan daarnaast gereinigd worden met luchtdruk zodat druppels van 

ongewenste vloeistoffen vermeden worden. De buis, uitgerust met kleppen en sproeikoppen kan 

eenvoudig ontkoppeld worden (Bühler AG, 2017). 
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Figuur 8: Voorstelling drumcoater (Freireich et al., 2015) 

Recent is onderzoek uitgevoerd naar een nieuw type vacuümcoater ‘Gentle Vacuum Coater’, 

binnen de visindustrie die steunt op het principe van een coatingtrommel. Dit ontwerp vloeit voort 

uit de samenwerking van Amandus Kahl en de Norwegian University of Life Science. Er bevinden 

zich geen bewegende onderdelen binnenin de constructie. Er worden duidelijk minder fines en 

minder breuklijnen in de korrels geproduceerd in vergelijking met een vacuümcoater met paddels 

als roterende delen. Minder fines leiden tot een lager energieverbruik omdat deze fines niet 

opnieuw in het proces worden ingevoerd. Minder breuklijnen leiden tot een kleinere kans op breuk 

tijdens verdere handelingen of transport waardoor dit als extra garantie aan de klant kan 

meegedeeld worden. Ook het reinigen van de machines is eenvoudiger dan een paddelmenger 

(Koeleman, 2016). Een voorstelling van GVC is weergegeven in Figuur 9. 

  

  

Figuur 9: Voorstelling Gentle Vacuum Coater (KAHL GROUP, 2016) 
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3.9 Toepassingsdomeinen 

Startvoeders voor huisdieren zijn verrijkt met vetten. In deze voeders dient het toegevoegde vet 

als een energiebron. Voeders met vetten zijn wenselijk om verschillende redenen. De kost van 

vetten in het voeder ligt lager dan deze van andere ingrediënten. Daarnaast beschikken vetten 

over de capaciteit om verschillende aromastoffen in te sluiten waardoor deze stoffen niet verloren 

gaan. Vetten geven een aangename smaak aan het voeder. Tenslotte wordt de textuurontwikkeling 

bevorderd door het toevoegen van vetten (Kazemzadeh, 1996). Vetgehaltes in voeders voor 

huisdieren kunnen tot zelfs boven 30% reiken. Deze voeders ondergaan een extrusieproces. Door 

de hoge temperaturen (150°c) en het lage vochtgehalte (20%) worden complexen gevormd tussen 

vetten, polysachariden en eiwitten. Kleuren en pigmenten, die in deze voeders vaak gebruikt 

worden om het voeder aantrekkelijker te maken, zijn weinig hittelabiel en kunnen vóór het 

extrusieproces toegevoegd worden. De keuze wanneer welke stof toegevoegd wordt, heeft een 

invloed op de smakelijkheid.  

De steeds groeiende visindustrie eist een hoog energiegehalte in het visrantsoen waardoor een 

toenemend vetgehalte noodzakelijk wordt. Visvoer kan een vetgehalte van 55% bereiken. Veel van 

deze vetten zijn vloeibaar bij omgevingstemperatuur. Daarnaast zijn eiwitten, koolhydraten, 

vitaminen en mineralen aanwezig. De meest voorkomende manier om vetten toe te voegen is deze 

deels voor het korrelen en deels na het korrelen toe te voegen.  

Mestkuikens dienen in een korte tijd een enorm gewicht aan te zetten. Hiervoor is energierijk 

voeder nodig. Deze energie kan geleverd worden door vetten. Een uitdaging in deze sector is het 

voeder zo efficiënt mogelijk te verrijken met vetten. Hedendaags worden al traditioneel vetten 

gesproeid op korrels. Een uitdaging is om het vacuümcoaten commercieel te introduceren in deze 

sector. 
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4 Materiaal en methoden 

4.1 Inleiding 

In deze masterthesis worden mogelijke verbanden tussen het coaten (met of zonder vacuüm) en 

de korrelkwaliteit onderzocht. Het experimenteel gedeelte bestaat uit drie experimenten. Elk 

experiment heeft specifieke testen of analyses afhankelijk van welke doelperspectieven er beoogd 

zijn. In een eerste proef wordt nagegaan wat de invloed is van graduele vet/olietoevoegingen met 

behulp van vacuümcoaten op de korrelkwaliteit. Er wordt nagegaan of de vacuümcoater 

representatief werkt, of de vet/olieaddities juist zijn en of er eventuele correlaties zijn tussen de 

vet/olietoevoegingen en de korrelkwaliteit. In een tweede proef wordt onderzocht wat de gevolgen 

zijn voor de korrelkwaliteit indien een deel vet/olie voor het korrelen wordt toegevoegd en een deel 

na het korrelen. Het uiteindelijke toegevoegde vet/oliepercentage in de tweede proef moet gelijk 

zijn voor alle testen om vergelijkingen mogelijk te maken. Bij deze proef worden enkel linken gelegd 

tussen de korrelkwaliteit en de vet/olieaddities. In de derde proef wordt een enzymoplossing gecoat 

op de korrels met 2% vetinclusie. Deze coating gebeurt met of zonder vacuüm en met of zonder 

het toevoegen van vet/olie achteraf. Het doel is om onder andere de mate van de aanwezigheid 

van het betreffende enzym in de korrel te achterhalen bij verschillende toepassingen.  

Onderzoeksvragen in deze masterthesis luiden: 

 Zijn de vet/olietoevoegingen correct (reproduceerbare resultaten)? 

 Hoe beïnvloeden de verschillende vet/olieaddities de korrelkwaliteit? 

 Heeft het vacuümcoaten een positieve invloed op de enzymadditie ? 

 Beschermt het toegevoegd vet/olie, het enzym in de korrel bij vacuümcoaten? 
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4.2 Proefopzet 

4.2.1 Voorbereidingen 

Alle proeven en voorbereidingen worden uitgevoerd in het labo graan- en diervoedertechnologie 

aan de Universiteit Gent. Het basisvoer bestaat uit de volgende samenstelling: 56% tarwe, 21% 

sojaschroot, 10% Bosoy, 5% mais, 1% monocalciumfosfaat en 1% krijt. Deze samenstelling is 

gebaseerd op een modelvoeder bestemd voor mestkuikens. De grondstoffen zijn vermalen met 

een hamermolen met een 3 mm zeef. Naargelang de proefopstelling wordt vet onder de vorm van 

sojaolie toegevoegd voor of na het korrelen. Het korrelproces verloopt bij de drie proeven 

simultaan. De grondstoffen worden 15 minuten in een verticale menger (inhoud 700 liter) gemengd 

om homogeniteit na te streven. Vervolgens wordt het mengvoer gestuurd naar de conditioner die 

stoom toevoegt gedurende 45 tot 60 seconden. De conditioner heeft een capaciteit van 20 liter en 

is ontworpen met binnenin een sneldraaiende paddelmenger en een temperatuurmeting op het 

eind van de conditioner om automatische bijsturing te garanderen. De temperatuur waarbij 

geconditioneerd wordt, bedraagt 75°C. Het geconditioneerd mengsel wordt vervolgens gestuurd 

naar de korrelpers (Simon Heessen Labor Monoroll type). De matrijs heeft een diameter van 4 mm 

en een perskanaallengte van 50 mm. De stand van het mes, die de korrels op gepaste lengte 

afsnijdt, kan manueel veranderd worden. De korrels worden manueel opgevangen en worden per 

batch gedurende 5 minuten gekoeld tot omgevingstemperatuur.   

Vetaddities na het korrelen worden gerealiseerd met behulp van een vacuümcoater. De 

experimenten worden uitgevoerd met een vacuümcoater Dinnissen Pegasus Lab Coater, type PG-

10VC Lab. De coater bestaat uit een dubbelas paddelmixer en heeft een batchvolume van 10 liter. 

Op de vacuümcoater bevindt zich een doseervat om vloeistoffen zoals enzymoplossingen, 

vetten,… toe te voegen. Het toevoegen dient bij dit type manueel te gebeuren, alsook het starten 

van de menger en de vacuümpomp. Ook het toerental van de mixer wordt manueel geregeld. Deze 

laatste drie handelingen worden uitgevoerd op het bedieningspaneel. Een gedetailleerd 

stappenplan over de werking van de vacuümcoater is beschreven in een protocol van Universiteit 

Gent. Het vacuümcoaten gebeurt in enkele stappen, namelijk het vullen, het vacuümtrekken, het 

coaten/sproeien, het vacuüm lossen en de menger ledigen. Tijdens het vacuümtrekken leidt de 

drukdaling tot een drogend en koelend effect.  

Bij elke proef worden korrels en olie afgewogen. De korrels worden afgewogen op een balans 

(Sartorius) met een nauwkeurigheid tot 0,001 kilogram. De olie wordt afgewogen op een balans 

(Sartorius) met 0,01 gram nauwkeurigheid. 
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4.2.2 Evaluatie van de vetadditie via vacuümcoaten na het korrelen 

Een eenvoudige voorstelling van deze proefopzet wordt weergegeven in Figuur 10. Het gekorreld 

basisvoer vormt het vertrekpunt in deze proef. Dit voeder heeft theoretisch een vetpercentage van 

2%. Voor het korrelen wordt er geen vet toegevoegd. De vettoevoegingen gebeuren na het korrelen 

met behulp van de vacuümcoater. Er worden telkens 3 batches van 5 kg per gradatie vettoevoeging 

gerealiseerd.  

De korrels worden vooraf gezeefd met zeefopening 3,15 mm (Retsch-zeef). Er wordt 5 kilogram 

afgewogen en toegevoegd aan de menger in de vacuümcoater. Nadien wordt per batch sojaolie 

afgewogen volgens de percentages die toegevoegd worden, respectievelijk 50 gram (1%), 100 

gram (2%), 150 gram (3%), 200 gram (4%), 250 gram (5%) en 300 gram (6%). Er wordt druk 

toegelaten in het doseervat vooraleer de mixer en vacuümpomp aangezet worden. Een onderdruk 

van 200 mbar (-800 mbar) dient bereikt te worden. Bij deze druk wordt de olie toegevoegd. Hierna 

wordt de vacuümpomp afgelegd en gedurende 45 tot 60 seconden lucht toegevoegd tot 1 bar 

bereikt wordt. Bij het ledigen van de menger, wordt telkens een staal genomen van 2 kg. De 

staaltjes worden bewaard in een gekoelde ruimte. 

 

Figuur 10: Voorstelling proef vetadditie via vacuümcoaten na het korrelen 

De volgende testen worden in deze proef uitgevoerd:  

- Analyse van de bulkdensiteit 

- Analyse van de korrelhardheid 

- Analyse van de korrelslijtvastheid 

- Analyse van het vetgehalte 
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4.2.3 Evaluatie van de invloed van vetinclusie voor korrelen én vetadditie via 

vacuümcoaten 

Bij deze proef worden de verschillende grondstoffen als drager gebruikt in de menger van de 

vacuümcoater waaraan vet wordt toegevoegd volgens de percentages 2%, 3%, 4% en 6%. Er 

wordt 200 kilogram voeder gemaakt voor de eerste 3 percentages waarbij de vettoevoegingen 

respectievelijk 4 kg, 6 kg en 8 kg sojaolie zijn. Bij de vettoevoeging van 6% wordt gewerkt met een 

totaalhoeveelheid van 100 kg voeder waarbij 6 kg sojaolie nodig is.  

Nadien wordt alles 15 minuten gemengd in een verticale menger. Vervolgens wordt het voer 

gestuurd langs een conditioner naar de korrelpers (Simon Heessen Labor Monoroll type). Er wordt 

geconditioneerd aan een temperatuur van 75°C. Na het korrelen wordt de vetadditie gerealiseerd 

met behulp van de vacuümcoater. De vettoevoegingen bedragen 4%, 3%, 2% en 0% zodat een 

totale toegevoegde hoeveelheid vet van 6% gerealiseerd wordt. Dit maakt vergelijkingen inzake de 

proefresultaten mogelijk. In Figuur 11 wordt deze proefopzet verduidelijkt. 

 

Figuur 11: Voorstelling proef vetinclusie voor korrelen én vetadditie via vacuümcoaten 

Bij het toevoegen van het vet via de vacuümcoater worden steeds 3 herhalingen van elke gradatie 

uitgevoerd. Om vergelijking mogelijk te maken, wordt telkens gestreefd naar een totaalhoeveelheid 

van 5 kg per batch. De korrels met een inclusiegraad worden gezeefd met zeefopening 3,15 mm 

(Retsch-zeef). Het afwegen van de korrels is afhankelijk van de inclusie- en additiegraad. Zoals 

voorgesteld in Figuur 11 vraagt 2% vetadditie voor het korrelen, 4% vetadditie na het korrelen. De 

vetadditie bedraagt in dit voorbeeld 0,100 kg (4 % van 5 kg). De vereiste hoeveelheid korrels 

bedraagt 4,900 kg. Voor 3% vetinclusie worden 4,850 kg korrels en 0,150 kg sojaolie afgewogen. 
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Hetzelfde geldt voor 4% vetinclusie waarbij 4,800 kg korrels en 0,200 kg sojaolie worden 

afgewogen. Met deze hoeveelheden wordt gecoat onder vacuüm (Dinnissen Pegasus Lab Coater). 

Na het coaten gebeurt bij het ledigen van de menger een staalname van 2 kg korrels. 

De batch 6% vetinclusie en 0% vetadditie hoefde geen bewerkingen en werd onmiddellijk bewaard 

in 2 staalzakken (totaalhoeveelheid 1 kilogram). De batch 0% inclusie en 6% vetadditie is dezelfde 

als deze in de eerste proef, namelijk vetadditie na het korrelen.  

De tijden die bij de verschillende stappen van het vacuümcoaten in deze proef worden gebruikt, 

zijn weergegeven in Tabel 1. 

Tabel 1: Tijdparameters proef vetinclusie en vetadditie 

4% inclusie + 2% additie 3% inclusie + 3% additie 2% inclusie + 4% additie 

  Creëren V Sproeien Lossen V   Creëren V Sproeien Lossen V   Creëren V Sproeien Lossen V 

1 01:22:56 00:05:19 00:46:37 1 01:18:69 00:07:69 00:49:32 1 01:22:66 00:08:90 00:43:25 

2 01:24:61 00:06:69 00:47:32 2 01:18:88 00:08:30 00:49:27 2 01:22:84 00:09:27 00:47:26 

3 01:20:77 00:05:65 00:50:18 3 01:18:42 00:08:32 00:48:28 3 01:22:73 00:08:25 00:44:12 

De volgende testen worden in deze proef uitgevoerd:  

 Analyse van de bulkdensiteit 

 Analyse van de korrelhardheid 

 Analyse van de korrelslijtvastheid 

 Analyse van het vetverlies 

 Analyse van het vetgehalte 
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4.2.4 Evaluatie toevoegen van enzymen met/zonder vacuüm en met/zonder vetadditie 

Het gekorreld voeder met 2% inclusie wordt gekozen als vertrekpunt. Dit voeder bezit het minst 

aantal gebroken korrels en laat verdere toevoegingen met een enzym en een olie toe. Het 

betreffende enzym is fytase (Optihos 5000 ® Huvepharma) en het betreffende vet is sojaolie. Het 

enzym wordt commercieel gebruikt in zowel de varkenshouderij als de leg- en 

mestkuikensindustrie. Gedurende de gehele proef wordt de mantel van de menger verwarmd op 

een temperatuur van 60°C. 

Deze proef wordt onderverdeeld in 3 verschillende behandelingen die uiteindelijk vergeleken 

worden. Elke behandeling wordt in drievoud uitgevoerd. In een eerste behandeling wordt het enzym 

gesproeid bij atmosferische druk (1 bar). Een tweede behandeling houdt in dat het enzym 

gesproeid wordt onder vacuüm. De druk bij het sproeien bedraagt 200 mbar (-800 mbar). Een 

derde behandeling houdt het toevoegen van zowel het enzym als de olie in. Eerst wordt het enzym 

onder vacuüm toegevoegd waarna het toevoegen van de olie onder vacuüm volgt.  

De dosering van het enzym bedraagt 500 OTU/kg. Hiervoor is 100 gram Optiphos (Huvepharma) 

per ton voeder nodig. In deze proefopzet wordt 2% enzymoplossing toegevoegd aan 5 kg voeder. 

Om de enzymoplossing aan te maken wordt 0,5 gram Optiphos (Huvepharma) aangelengd met 

99,5 gram gedemineraliseerd water. De oplossing wordt nadien goed geroerd. Daarnaast wordt 5 

kg voeder afgewogen dat vooraf is gezeefd met zeefopening 3,15 mm. De toevoeging van de 

sojaolie bedraagt 100 gram of 2%. De korrels worden vooraf gezeefd met zeefopening 3,15 mm 

(Retsch-zeef). Nadien wordt telkens 5 kilogram gezeefde korrels afgewogen. 

Bij de uitvoering van de laatste behandeling is het praktisch niet mogelijk om drie herhalingen 

volledig na elkaar uit te voeren. Eerst worden 3 batches uitgevoerd met enkel het toevoegen van 

het enzym (2%). De gehele batch korrels (5 kg) wordt opgevangen en afgesloten bewaard tot alle 

herhalingen zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt opnieuw iedere batch onder vacuüm gecoat met 

sojaolie (2%). Hierna is de proef volledig en kan er van iedere herhaling een staalname gebeuren. 

Op deze manier is er geen contaminatie door achtergebleven olie van de voorafgaande batch met 

het toe te voegen enzym bij de volgende batch (verslepingseffect). Zelfs een kleine hoeveelheid 

aan olie kan een volledige indringing van het enzym in de korrel verhinderen. Het kuisen na iedere 

batch met warm water en eventueel aceton is een mogelijkheid maar dan is het risico op een 

vertekend beeld hoger voor de vochtanalyse die achteraf gebeurt. 

De tijden die bij de verschillende behandelingen in deze proef worden gebruikt, zijn weergegeven 

in Tabel 2 en Tabel 3. 
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Tabel 2: Tijdparameters behandeling 1 en 2 proef enzymtoevoeging met/zonder vacuüm 

Behandeling 1 Behandeling 2 

  Sproeien Namengen   Creëren V Sproeien Lossen V 

1 00:04:89 00:20:18 1 01:11:69 00:05:24 00:48:68 

2 00:04:53 00:20:35 2 01:13:52 00:05:00 00:49:65 

3 00:04:90 00:20:81 3 01:13:32 00:05:67 00:48:99 

Tabel 3: Tijdparameters behandeling 3 proef enzym- en vettoevoeging met vacuüm 

Behandeling 3 

  Enzym Vet 

  Creëren V Sproeien Lossen V Creëren V Sproeien Lossen V 

1 01:13:96 00:05:32 00:49:93 01:15:11 00:05:91 00:48:74 

2 01:14:49 00:05:71 00:48:79 01:14:80 00:05:92 00:50:01 

3 01:13:71 00:05:53 00:47:98 01:15:19 00:05:56 00:49:40 

De volgende testen worden in deze proef uitgevoerd:  

 Analyse van het vochtgehalte 

 Analyse van de wateractiviteit (aw-bepaling) 

 Analyse van de fytase-activiteit 
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4.3 Kwaliteitstesten 

4.3.1 Hardheid 

De hardheid wordt getest aan de hand van een Kahl-hardheidstester (Figuur 12). De hardheid is 

een maat voor de weerstand van pellets tegen druk. Er zijn 2 schroeven aanwezig op deze tester. 

De korte schroef, die dient om de korrel te fixeren, wordt volledig open gedraaid. De langste 

schroef, die de druk op de korrel uitoefent, wordt volledig opengedraaid tot de indicator nul op de 

schaal aanwijst.  

 

Figuur 12: Voorstelling Kahl-hardheidtester (Rakic, 2012) 

Het staal korrels wordt vooraf manueel gemengd. Een willekeurige korrel wordt gefixeerd in de 

tester door de kleinste schroef toe te draaien tot deze losdraait. Nadien wordt langzaam aan de 

grootste schroef gedraaid (mechanische druk) tot de korrel breekt. De hoeveelheid mechanische 

kracht (kg/cm²) die uitgeoefend wordt om de korrel te breken, wordt afgelezen op de schaal van de 

tester. Dit is een maat voor de hardheid van de korrel. 

De hardheid wordt per staal 12 keer geanalyseerd. Nadien wordt de hoogste en laagste waarde 

verwijderd. Het gemiddelde en standaarddeviatie worden van de 10 overgebleven waarden 

berekend. 

4.3.2 Slijtvastheid  

De slijtvastheid (PDI = Pellet Durability Index) wordt bepaald door middel van de Holmentester 

(Figuur 13). Indien de slijtvastheid voldoende is, blijft de korrel zijn vorm bewaren na pneumatische 

en mechanische weerstand. De Holmentester simuleert het pneumatisch transport. Aan de zijkant 

van deze tester is een zeef aanwezig die de korrels scheidt van het gruis na de weerstand die 30 

seconden duurt. De zeef met een maaswijdte van 4 mm wordt bij alle proeven in deze thesis 

aangewend. 
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Figuur 13: Voorstelling Holmentester 

De korrels worden vooraf manueel gezeefd met zeefopening 3,15 mm. Er wordt van ieder staal 

100 gram korrels afgewogen De korrels worden afgewogen op een balans (Sartorius) met 0,01 

gram nauwkeurigheid. Deze hoeveelheid wordt bovenaan de tester toegevoegd. De tester 

veroorzaakt bij het aanleggen een circuit waar de korrels met behulp van luchtstroom rondgestuurd 

worden. De overgebleven korrels worden gewogen op de balans (Sartorius) met 0,01 gram 

nauwkeurigheid. Het gewicht van de korrels stelt de slijtvastheid voor of de Pellet Durability Index 

(%). Hoe hoger deze index, des te beter de korrel zijn vorm zal houden en minder kruimels of stof 

zal produceren. 

De slijtvastheid wordt per staal 2 maal geanalyseerd. Daarna wordt een gemiddelde bepaald. 

4.3.3 Deeltjesgrootteverdeling  

De deeltjesgrootte wordt geanalyseerd met behulp van de zeeftest. Er wordt per staal 100 gram 

meel afgewogen op de balans (Mettler Toledo) met 0,01 gram nauwkeurigheid en op het Retsch 

zeeftoestel geplaatst. De instellingen van het toestel zijn als volgt: programma 2; amplitude 1,50 

en 5 min. Voor deze proef worden de volgende zeven gebruikt: 2,0 mm - 1,4 mm - 1,0 mm - 0,71 

mm - 0,30 mm - 0,10 mm -0,05 mm. Er wordt een bodem en deksel voorzien. In de drie onderste 

zeven bevinden zich telkens twee balletjes om de fijnste partikels door de zeven te helpen. 

Na 5 minuten wordt het deksel verwijderd van de zeeftoren. De zeven worden elk apart op de 

weegschaal met nauwkeurigheid 0,1 gram geplaatst. Het gewicht (brutogewicht) wordt genoteerd. 

Nadien wordt het meel met behulp van een borstel verwijderd en de zeef wordt terug gewogen 

(tarragewicht). Het verschil van het brutogewicht en het tarragewicht stelt het (netto)gewicht aan 

partikels voor. 
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4.3.4 Bulkdensiteit 

De bulkdensiteit wordt bepaald met het toestel ‘Grain Analysis Computer’ (GAC ® 2100 GI Dickey-

John) dat normaal ingesteld wordt voor het bepalen van het hectolitergewicht en het vochtgehalte 

van granen. Het toestel wordt weergegeven in Figuur 14. De korrels worden vooraf gezeefd met 

zeefopening 3,15 mm (Retsch-zeef). De korrels worden homogeen gemengd vooraleer de opening 

bovenaan het toestel te vullen. Voor de betreffende korrels wordt het programma “tarwe” 

aangeklikt. Bij het starten vallen de korrels in een bakje dat automatisch gewogen wordt. Hierbij 

wordt de bulkdensiteit bepaald. Deze bepaling duurt een halve minuut. Nadien verschijnt het 

hectolitergewicht op het scherm. Deze test wordt vijf maal herhaald waarna de meest afwijkende 

waarde telkens niet meegerekend wordt bij de berekeningen. De bulkdensiteit is het 

hectolitergewicht vermenigvuldigd met factor 10 en wordt uitgedrukt als kg/dm³ of kg/l. 

 

Figuur 14: Voorstelling graananalyse-computer 

4.3.5 Vochtpercentage  

Korrels worden onmiddellijk na het coaten gemalen met een labomolentje (IKA®-Werke M20 

Universal Mill). Er wordt vervolgens ongeveer 3 gram afgewogen in een aluminium schaaltje. 

Iedere herhaling wordt in duplo afgewogen. De aluminium schaaltjes worden gedurende 24 uur in 

de droogstoofoven (Memmert Universal Oven UN55) geplaatst bij een temperatuur van 105°C. Dit 

is een standaardmethode om het droge stofgehalte van materiaal te onderzoeken. Na het drogen 

worden de stalen opnieuw gewogen. Uit de verhouding van het eindgewicht en het begingewicht, 

wordt het vochtgehalte (%) berekend. 
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4.3.6 Bepaling van het debiet 

Het debiet wordt slechts één maal bepaald wegens de beperkte hoeveelheid geproduceerde 

korrels per batch (200 kg). Het debiet wordt gemeten aan de hand van twee emmers (capaciteit 

12,5 kg) en een chronometer. De emmers worden onder de korrelpers geplaatst zodra een stabiele 

conditioneringstemperatuur bekomen wordt. Zodra de emmers gevuld worden, wordt de 

chronometer ingedrukt. Na het vullen van de emmers, wordt de gechronometreerde tijd genoteerd. 

De opgevangen hoeveelheid (kg) gedeeld door de tijd (min) vermenigvuldigd met een factor 60, 

stelt het debiet voor (kg/uur). 

4.3.7 Bepaling van het vetverlies na coaten 

De bepaling van het vetverlies is gebaseerd op een beschreven methode in Lamichhane (2015). 

Aan de hand van vloeipapier (Aurora Productions) wordt het vetverlies van de korrels gemeten. De 

test wordt driemaal uitgevoerd. De korrels worden onmiddellijk na het coaten gezeefd met 

zeefopening 3,15 mm (Retsch-zeef). De plastieken bakjes worden gevuld met een streefgewicht 

van ongeveer 500 gram. De bakjes hebben een hoogte van 8,5 cm, een breedte van 24 cm (21,5 

zonder de buitenste randen) en een lengte van 21,5 cm (19 cm zonder de buitenste randen). Het 

bakje met het vloeipapier en het staal korrels worden afgewogen (Figuur 15). Vervolgens worden 

de drie bakjes in de droogstoof (Memmert Universal Oven UN55) geplaatst gedurende  24 uur bij 

een temperatuur van 40°C. Na 24 uur worden de korrels en het vloeipapier opnieuw gewogen. Het 

vetverlies is duidelijk te zien op het vloeipapier (Figuur 16). Het verschil tussen het gewicht van het 

vloeipapier voor en na het verblijf in de droogstoof, gedeeld door het begingewicht aan korrels stelt 

het vetverlies voor. Indien deze waarde vermenigvuldigd wordt met 100, wordt het procentuele 

vetverlies bekomen. 

 

Figuur 15: Bakken met staal korrels 
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Figuur 16: Vloeipapier met vetverlies 

4.3.8 Bepaling van het vetgehalte  

Het vetgehalte wordt bepaald met de Soxhletmethode. Van het gemalen staal korrels wordt 35 

gram afgewogen in een cellulosehuls, die op zijn beurt geplaatst wordt in de extractiebuis. Deze 

buis wordt onderaan aangesloten op de kolf en vastgezet op de koeler. Het principe van een 

Soxhletopstelling, (Figuur 17) gaat als volgt: De petroleumether of -benzine dient als solvent en 

begint onderaan de kolf te koken waardoor de ether verdampt en reikt tot aan het koude oppervlak 

van de condensorbuis. De ether condenseert en vult de extractiebuis waar het staal zich bevindt 

(refluxen). De cilinder wordt gevuld tot deze overloopt via de refluxbuis en de ether met het vet 

terug in kolf terecht komt. Opnieuw wordt de ether in de kolf verdampt terwijl het vet achterblijft. 

Deze cycli volgen elkaar op gedurende 4 uur (Witters, et al., 2005). Na 4 uur worden de kolven één 

voor één losgekoppeld en aangesloten op de rotatieverdamper. Met dit toestel wordt de ether 

verdampt, gecondenseerd en opgevangen. Indien de ether niet meer verdampt en condenseert, 

wordt de kolf met vet/olie een halfuur gedroogd op 75°C. De kolven met het vet worden, na het 

afkoelen in de exsiccator (VWR International), afgewogen. Om het vetgehalte te berekenen, dient 

eerst het gewicht van de kolven verminderd te worden met het eindgewicht. Daarna wordt de 

bekomen waarde gedeeld door het vooraf berekend gewicht van het staal in de cellulosehuls. 
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Figuur 17: Opstelling Soxhletmethode (Eersels, 2009) 

4.3.9 Bepaling van de wateractiviteit 

De wateractiviteit (aw) wordt gemeten aan de hand van het toestel Labmaster Novasina (Figuur 

18). In het toestel zijn twee plaatsen waarin staalpotjes passen. De bodem van de staalpotjes 

worden bedekt met korrels. Nadien worden deze potjes in het toestel geplaatst. Het ene potje 

zonder deksel wordt geanalyseerd terwijl het tweede potje met deksel voorbereid wordt om nadien 

te analyseren. Het toestel meet de relatieve vochtigheid van de lucht rond het materiaal wanneer 

er een evenwicht is tussen het materiaal en de lucht, bij een temperatuur van 25°C. 

 

Figuur 18: Voorstelling wateractiviteitsmeter 
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4.3.10 Bepaling van de fytase-activiteit  

De bepaling van de fytase-activiteit in de korrels werd door een extern laboratorium bepaald. De 

werkwijze werd niet meegedeeld.  

Een mogelijke techniek is beschreven als ISO-norm 30024:2009. De bepaling volgens 

bovengenoemde ISO-norm steunt op het meten van fytase-activiteit door het vrijstellen van fosfaat 

uit fytinezuur.  

4.4 Statistische dataverwerking 

De statistische verwerking van alle gegevens wordt uitgevoerd met het programma ‘SPSS Statistic 

23’. Er wordt telkens gebruik gemaakt van een significantieniveau 0,05 om hypothesen te testen. 

De gegevens worden per test onderzocht op normaliteit en homogene varianties. Indien deze 

respectievelijk normaal en homogeen zijn, wordt de test One-Way-ANOVA toegepast om 

gemiddelden te vergelijken op significante verschillen. Indien de gemiddelden niet gelijk zijn, wordt 

een post-hoctest (Tukeytest) uitgevoerd. Aan de hand van deze test worden de significante 

verschillen tussen testen of behandelingen waargenomen. Indien er geen normale verdeling is en 

er geen gelijke varianties zijn, wordt een Kruskal-Wallistest uitgevoerd. Met deze test worden de 

medianen over verschillende testen of behandelingen vergeleken. De mogelijke significante 

verschillen worden paarsgewijs voorgesteld. 

Via een correlatietabel kunnen verbanden tussen verschillende parameters onderzocht worden. 

De parameters worden paarsgewijs vergeleken met een significantieniveau 0,05. Daarnaast wordt 

het verband tussen twee parameters weergegeven als positieve of negatieve correlatie. 
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5 Resultaten 

5.1 Evaluatie van de vetadditie via vacuümcoaten na het korrelen 

5.1.1 Probleemstelling 

Deze proef kan beschreven worden als een verkennende proef. Door het testen van verschillende 

parameters wordt er een antwoord gegeven op de vraag of de vacuümcoater in het labo 

reproduceerbare resultaten kan leveren en of de uitgevoerde olietoevoegingen wel correct zijn. 

Deze proef is nodig om de daaropvolgende proeven uit te voeren. Indien er geen reproduceerbare 

resultaten verkregen worden, heeft verder onderzoek geen zin. 

De probleemstelling wordt onderzocht aan de hand van verschillende testen. Korrelhardheid, 

slijtvastheid, bulkdensiteit en vetgehalte worden bepaald van iedere batch. In totaal zijn er zes 

graduele vettoevoegingen en één controle (basismengsel) waaraan geen vet wordt toegevoegd. 

De resultaten van iedere test worden afzonderlijk voorgesteld en beschreven. Indien mogelijk wordt 

bij de grafische weergave reeds een regressielijn afgebeeld met bijhorende formule en 

determinatiecoëfficiënt. Een determinatiecoëfficiënt (R²) stelt de mate voor waarmee de ene 

variabel kan wijzigen indien de tweede variabel wijzigt. Ten slotte volgt een correlatietabel, 

verkregen uit de statistische analyse. In deze tabel wordt met 95% besloten of twee parameters 

correleren of niet. De tabel toont ook de correlatiecoëfficiënt (Pearson’s correlation) die tevens de 

afhankelijkheid meet van verschillende parameters. In een lineaire regressie is de 

correlatiecoëfficiënt ongeveer gelijk aan de determinatiecoëfficiënt.  

Binnen de testen korrelhardheid en bulkdensiteit worden de waarden tussen de herhalingen van 

één vettoevoeging statistisch geanalyseerd (significantieniveau 0,05). Na de statistische analyse 

blijken er niet veel significante verschillen te zijn tussen de herhalingen bij de testen bulkdensiteit 

en korrelhardheid. Dit bewijst dat zowel de Kahlhardheidstest als de Dickey-Johntest correcte 

methodes zijn om respectievelijk de korrelhardheid en de bulkdensiteit van de korrels te testen. 
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5.1.2 Resultaten per test 

Korrelhardheid 

Een gemiddelde van elke herhaling wordt berekend nadat outliers verwijderd zijn. De gemiddelden 

van elke herhaling worden samen met een algemeen gemiddelde en een algemene 

standaarddeviatie voorgesteld in Tabel 5 (Bijlage 1). Een grafische voorstelling van deze 

gemiddelden en standaarddeviaties wordt weergegeven in Figuur 19. 

De verschillende voeders met graduele vettoevoegingen worden vergeleken op significante 

verschillen. Met behulp van een Kruskall-Wallistest kan vastgesteld worden dat er geen significante 

verschillen (p-waarde < 0,05) zijn tussen de verschillende voeders.  

 

Figuur 19: Korrelhardheid (kg/cm²) bij graduele vettoevoegingen (%) na het korrelen 

Er is geen trend waarneembaar tussen de graduele vettoevoegingen en de korrelhardheid. Met 

uitzondering van de voeders waaraan 3% en 6% vet toegevoegd wordt, hebben alle voeders met 

vettoevoegingen een betere korrelhardheid dan het basisvoeder (controle).  
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Slijtvastheid 

Iedere waarde van elke herhaling wordt samen met een algemeen gemiddelde voorgesteld in Tabel 

6 (Bijlage 1). Een grafische voorstelling van deze waarden wordt weergegeven in Figuur 20. 

Er zijn te weinig waarden ter beschikking om een grondige statistische analyse uit te voeren. De 

spreiding binnen een voeder wordt vergeleken met de algemene spreiding. Daaruit blijkt dat deze 

spreidingen tussen de verschillende voeders niet veel variëren. Met deze methode kan afgeleid 

worden dat de gemiddelden ook niet veel variëren. 

 

Figuur 20: Slijtvastheid (%) bij graduele vettoevoegingen na het korrelen 

De slijtvastheid toont een stijgende trend met de toename in vetadditie. De afslijting van de korrels 

varieert van 8,5% tot 6%. Het voeder waaraan 6% vet wordt toegevoegd, heeft de hoogste 

korrelslijtvastheid. De laagste waarde ligt bij het basisvoeder. De determinatiecoëfficiënt (R²) 

bedraagt 0,7828. In de regressieformule (y=0,3691x+91,318) stelt y de slijtvastheid voor terwijl x 

de graduele vettoevoeging is. 
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Bulkdensiteit 

Een gemiddelde van elke herhaling wordt berekend nadat outliers verwijderd zijn. De gemiddelden 

van elke herhaling worden samen met een algemeen gemiddelde en een algemene 

standaarddeviatie voorgesteld in Tabel 7 (Bijlage 1). Daarnaast worden deze gegevens grafisch 

voorgesteld in Figuur 21. 

De verschillende voeders met graduele vettoevoegingen worden vergeleken op significante 

verschillen. Met behulp van een Kruskall-Wallistest kan vastgesteld worden dat er een significante 

verschil (p-waarde < 0,05) tussen het basisvoeder en het voeder waar 6% vet toegevoegd wordt. 

De andere voeders tonen onderling geen significante verschillen. 

 

Figuur 21: Bulkdensiteit (kg/m³) bij graduele vettoevoegingen (%) na het korrelen 

De bulkdensiteit toont een sterk stijgende trend met de toename in vetadditie. Het gekorreld 

basisvoeder heeft de laagste bulkdensiteit, terwijl de korrels waaraan 6% vet wordt toegevoegd de 

hoogste bulkdensiteit vertonen. De determinatiecoëfficiënt (R²) bedraagt 0,9815. In de 

regressieformule (y=5,1607+666,82) stelt y de bulkdensiteit voor terwijl x de graduele 

vettoevoeging is. 
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Vetgehalte 

Het vetgehalte wordt van elk voeder slechts eenmaal getest. De keuze welke herhaling er gebruikt 

wordt, is ad random gebeurd. De resultaten over het vetgehalte zullen voorspellen of de 

vettoevoegingen al dan niet correct verlopen zijn. Indien deze goed bevonden worden, is het niet 

nodig de proef te herhalen om meerdere waarden te bekomen. De resultaten van het vetgehalte 

per voeder worden weergegeven in Tabel 8 (Bijlage 1). De waarden in de bovenvermelde tabel 

tonen duidelijk dat het vetgehalte procentueel stijgt in de mate dat vet werd toegevoegd. Deze 

resultaten worden grafisch weergegeven in Figuur 22. 

 

Figuur 22: Vetgehalte (%) bij graduele vettoevoegingen (%) na het korrelen 

Er is een duidelijk en logisch verband tussen het vetgehalte en de theoretische  vettoevoegingen 

van de verschillende voeders. De determinatiecoëfficiënt (R²) bedraagt 0,9974. In de 

regressieformule (y=0,9949+3,3227) stelt y het vetgehalte voor terwijl x de graduele vettoevoeging 

is. 
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5.1.3 Correlaties 

De regressierechten en bijhorende formules in bovenvermelde grafieken vertonen correlaties die 

verder statistisch onderzocht worden. Een correlatietabel met alle parameters die onderling 

vergeleken worden, is voorgesteld als Tabel 9 (Bijlage 1). In deze tabel worden p-waarden 

opgemerkt die lager zijn dan het significantieniveau 0,05. Dit wijst op een correlatie tussen de twee 

parameters. Indien een correlatie bestaat, kan een regressierechte vastgesteld worden. In de 

voorgaande grafieken worden trendlijnen gedefinieerd. 

In deze proef wordt de focus vooral gelegd op mogelijke correlaties met vetaddities. Tussen 

hardheid en vetadditie is er geen correlatie aanwezig. De overige parameters vertonen wel 

correlaties met de parameter vetadditie.  
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5.2 Evaluatie van de invloed van vetinclusie voor korrelen én vetadditie via 

vacuümcoaten 

5.2.1 Probleemstelling 

De proef vetinclusie en vetadditie is een vergelijkende proef tussen voeders met verschillende 

vettoevoegingen voor en na het korrelen. De vergelijking is mogelijk doordat het totale percentage 

(6%) vettoevoeging over alle voeders gelijk is. Met behulp van testen wordt de korrelkwaliteit 

gedefinieerd bij verschillende combinaties van vettoevoegingen. Op deze manier kan een optimale 

combinatie gezocht worden om een voldoende korrelkwaliteit te garanderen.  

De resultaten van iedere test worden per vettoevoegingen na het korrelen ingedeeld. Per test 

worden de gemiddelden van iedere combinatie voorgesteld in een tabel en een grafiek. In de tabel 

worden de voeders vernoemd volgens de vettoevoegingen (a+b)%, waarbij a de vettoevoeging 

voor het korrelen en b de vettoevoeging na het korrelen voorstelt. Indien er een correlatie aanwezig 

is tussen twee variabelen, wordt er een regressielijn afgebeeld met bijhorende formule en 

determinatiecoëfficiënt. Tenslotte worden de mogelijke correlaties statistisch (significantieniveau 

0,05) bewezen in een correlatietabel.  

In het tweede proefopzet worden de methodes om bulkdensiteit en korrelhardheid nogmaals 

gecontroleerd via een statistische analyse met een significantieniveau 0,05. Hierbij wordt zowel de 

Kruskal-Wallistest als de One-Way-ANOVAtest gebruikt omdat niet alle waarden normaal verdeeld 

zijn. Na de statistische analyse blijken er niet veel significante verschillen te zijn tussen de 

herhalingen bij de testen bulkdensiteit en korrelhardheid. Dit bewijst dat zowel de 

Kahlhardheidstest als de Dickey-Johntest goede parameters zijn in deze proef om respectievelijk 

de korrelhardheid en de bulkdensiteit van de korrels te testen. 
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5.2.2 Resultaten per test 

Korrelhardheid 

Een gemiddelde van elke herhaling wordt berekend nadat outliers verwijderd zijn. De gemiddelden 

van elke herhaling worden samen met een algemeen gemiddelde en een algemene 

standaarddeviatie voorgesteld in Tabel 10 (Bijlage 2). Deze gegevens worden grafisch voorgesteld 

in Figuur 23. 

De verschillende voeders met combinaties van vettoevoegingen voor en na het korrelen, worden 

vergeleken op significante verschillen. Met behulp van een Kruskall-Wallistest kan vastgesteld 

worden dat er een significant verschil (p-waarde < 0,05) is tussen de combinaties (6+0)% en 

(0+6)%. De overige combinaties hebben onderling geen significante verschillen. 

 

Figuur 23: De korrelhardheid (kg/cm²) volgens vettoevoegingen (%) na het korrelen (in combinatie met vetinclusie) 

De korrelhardheid kent een stijgende trend volgens toenemende vetadditie na het korrelen. De 

determinatiecoëfficiënt (R²) bedraagt 0,9576. In de regressieformule (y=0,3639x+1,091) stelt y de 

korrelhardheid voor terwijl x de vettoevoeging na het korrelen is. 
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Slijtvastheid 

Iedere waarde van elke herhaling worden samen met een algemeen gemiddelde voorgesteld in 

Tabel 11 (Bijlage 2). Deze gegevens worden grafisch voorgesteld in Figuur 24. 

Er zijn te weinig waarden ter beschikking om een grondige statistische analyse uit te voeren. De 

spreiding binnen een voeder wordt vergeleken met de algemene spreiding. Daaruit blijkt dat de 

spreiding bij alle voeders onderling sterk verschillen. Er kan vastgesteld worden dat de 

gemiddelden zullen verschillen van elkaar. 

 

Figuur 24: De slijtvastheid (%) volgens vettoevoegingen (%) na het korrelen (in combinatie met vetinclusie) 

De slijtvastheid toont een stijgende trend met een toename in vettoevoeging na het korrelen. De 

slijtvastheid bij het voeder waar geen vettoevoeging na het korrelen is uitgevoerd, is echter heel 

laag en onaanvaardbaar. De determinatiecoëfficiënt (R²) bedraagt 0,9221. In de regressieformule 

(y=12,483x28,399) stelt y de slijtvastheid voor terwijl x de graduele vettoevoeging is. 
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Bulkdensiteit 

Een gemiddelde van elke herhaling wordt berekend nadat outliers verwijderd zijn. De gemiddelden 

van elke herhaling worden samen met een algemeen gemiddelde en een algemene 

standaarddeviatie voorgesteld in Tabel 12 (Bijlage 2). Een grafische voorstelling van deze 

gegevens wordt weergegeven in Figuur 25. 

De verschillende voeders met graduele vettoevoegingen worden vergeleken op significante 

verschillen (significantieniveau 0,05). Met behulp van een Kruskall-Wallistest kan vastgesteld 

worden dat er een significant verschil (p-waarde < 0,05) is tussen de combinaties (6+0)% en 

(0+6)%. De overige combinaties vertonen onderling geen significante verschillen. 

 

Figuur 25: De bulkdensiteit (kg/m³) volgens vettoevoegingen (%) na het korrelen (in combinatie met vetinclusie) 

De bulkdensiteit toont stijgende trend met de vettoevoegingen na het korrelen. De 

determinatiecoëfficiënt (R²) bedraagt 0,9694. In de regressieformule (y=20,117+585,15) stelt y de 

bulkdensiteit voor terwijl x de vettoevoegingen na het korrelen is. 

  

y = 20,117x + 585,45
R² = 0,9694

500,00

550,00

600,00

650,00

700,00

750,00

0 1 2 3 4 5 6 7



 

- 50 - 

 

Vetgehalte 

Het vetgehalte wordt bij elke combinatie slechts eenmaal getest. De keuze welke herhaling er 

gebruikt wordt, is ad random gebeurd. De resultaten van het vetgehalte per combinatie worden 

weergegeven in Tabel 13 (Bijlage 2). Deze waarden worden grafisch voorgesteld in Figuur 26. 

De bovenvermelde tabel toont dat er inderdaad 6% vet aan elk voeder toegevoegd wordt. De 

vetinclusie wordt uitgevoerd door vet toe te voegen in het mengvoer voor het korrelen. De vetadditie 

na het korrelen wordt bewerkstelligd met behulp van de labovacuümcoater.  

 

Figuur 26: Het vetgehalte (%) volgens vettoevoegingen (%) na het korrelen (in combinatie met vetinclusie) 

Het totale vetgehalte is ongeveer bij alle vettoevoegingen gelijk. De standaarddeviatie tussen de 

vettoevoegingen bedraagt 0,7. Vooral het totale vetgehalte bij de vettoevoegingen 6%,4% en 3% 

liggen dicht bij elkaar. Het grootste verschil in vetgehalte ligt tussen de combinaties (3+3)% en 

(6+0)%. 
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Vetverlies  

Het vetverlies wordt bij elke combinatie tweemaal getest. De keuze welke herhaling er gebruikt 

wordt, is ad random gebeurd. Deze waarden worden samen met het algemeen gemiddelde en de 

standaarddeviatie voorgesteld in Tabel 14 (Bijlage 2). Deze waarden worden grafisch voorgesteld 

in Figuur 27. 

 

Figuur 27: Het vetverlies (%) volgens vettoevoegingen (%) na het korrelen (in combinatie met vetinclusie) 

Het vetverlies kent een stijgende trend volgens toenemende vettoevoegingen na het korrelen. De 

combinaties (2+4)%, (3+3)% en (4+2)% liggen echter dicht bij elkaar. Binnen deze combinaties  

bevinden de laagste waarden bij de combinatie (3+3)%. 

  

y = 0,0096x + 0,0124
R² = 0,9035

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0 1 2 3 4 5 6 7



 

- 52 - 

 

Debiet  

Net na de korrelpers wordt het debiet van de voeders met 0%, 2% 3%, 4% en 6% vettoevoegingen 

gemeten.. De resultaten worden grafisch weergegeven in Figuur 28. 

 

Figuur 28: Debiet (kg/uur) van de geperste voeders met verschillende vettoevoegingen 

Het debiet toont een stijgende trend met toenemende vettoevoegingen voor het korrelen. De 

determinatiecoëfficiënt (R²) van de regressielijn bedraagt 0,9189. In de bijhorende formule 

(y=90,897+347,33). 

Indien het debiet met de korrelhardheid en de slijtvastheid vergeleken wordt, kunnen opnieuw 

correlaties opgemerkt worden. Een negatieve trend tussen het debiet en de korrelhardheid 

bevestigt het effect van de vetadditie op beide elementen. Deze correlatie wordt weergegeven in 

Figuur 29. Een hoger debiet wegens een hoger gehalte aan vet, leidt tot een slechtere 

korrelhardheid. De regressieformule wordt voorgesteld als y=-0,0042x+4,445 met een 

determinatiecoëfficiënt van 0,918. 
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Figuur 29: Voorstelling van de korrelhardheid (kg/cm²) tegenover het debiet (kg/uur) 

Het negatief verband tussen het debiet en de slijtvastheid bevestigt ook het effect van de vetadditie 

op beide elementen. Deze correlatie wordt weergegeven in Figuur 30. Een hoger debiet wegens 

een hoger gehalte aan vet, leidt tot een grotere afslijting van de korrel. De regressieformule wordt 

voorgesteld als y=-0,1009x+132,78 met een determinatiecoëfficiënt van 0,9515. 

 

Figuur 30: Voorstelling van de slijtvastheid (%) tegenover het debiet (kg/uur) 

  

y = -0,0042x + 4,7445
R² = 0,9618

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

y = -0,1009x + 132,78
R² = 0,9515

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800



 

- 54 - 

 

Deeltjesgrootte 

De deeltjesgrootte van het meel met verschillende vettoevoegingen 0%, 2%, 3%, 4% en 6% voor 

het korrelen wordt onderzocht met het Retsch zeeftoestel. De resultaten worden weergegeven in 

Figuur 31. 

 

Figuur 31: Deeltjesgrootte van het meel met verschillende vettoevoegingen voor het korrelen 

De distributie van de deeltjes is vrij gelijklopend voor het meel met verschillende vettoevoegingen, 

enkel het meel met 4% vet en 6% vet vertoont een afwijkend patroon. Volgens Figuur 31, zijn meer 

deeltjes in het meel met 4% en 6% groter dan 300 µm in vergelijking met het overig meel.  
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5.2.3 Correlaties 

In het vorige deel, Resultaten per test, zijn determinatiecoëfficiënten en regressierechten 

weergegeven. Om deze waarden te controleren, wordt gebruik gemaakt van een statistische 

analyse met significantieniveau 0,05. Een correlatietabel met alle parameters wordt voorgesteld in 

Tabel 15 (Bijlage 2). De p-waarden worden in deze tabel vergeleken met het significantieniveau 

0,05. Indien de p-waarde lager is dan het significantieniveau is er een correlatie twee parameters. 

Indien een correlatie bestaat, kan een regressierechte gedefinieerd worden.  

Alle resultaten uit de testen zijn gecorreleerd met elkaar. Opnieuw wordt de aandacht gevestigd op 

correlaties met vettoevoegingen achteraf. Er moet rekening gehouden worden dat de totale 

vettoevoeging over alle voeders gelijk is. 

Er is een positieve correlatie tussen: 

 vetadditie en bulkdensiteit 

 vetadditie en hardheid 

 vetadditie en slijtvastheid 

 vetadditie en vetverlies 

Er is een negatieve correlatie tussen: 

 vetadditie en vetgehalte 

 vetadditie en debiet 
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5.3 Evaluatie toevoegen van enzymen met/zonder vacuüm en met/zonder 

vetadditie 

5.3.1 Probleemstelling 

Wanneer enzymen na het korrelpersen gesproeid worden op de korrels, bevinden de enzymen 

zich aan het oppervlak. Wanneer korrels onder invloed van o.a. transport afslijten, dan kan men 

ervan uit gaan dat deze afslijting een verlies aan enzymen tot gevolg heeft. Bij het toepassen van 

vacuümcoaten wordt verondersteld dat de enzymen dieper in de korrel dringen, waardoor de 

afslijting aan het oppervlak een beperkter verlies tot gevolg kan hebben. Deze proef heeft tot doel 

na te gaan of de post-pelleting additie van enzymen beïnvloed wordt door het gebruik van 

vacuümcoating in vergelijking met sproeien onder atmosferische druk. Daarnaast wordt onderzocht 

of een vetcoating na de enzyme-coating (onder vacuüm) een effect heeft op het enzymeverlies. 

Het derde en laatste experiment in deze thesis vergelijkt drie behandelingen. In een eerste 

behandeling (test 1) wordt een enzymoplossing op korrels gesproeid onder atmosferische druk. 

Een volgende behandeling (test 2) bestaat uit het sproeien van dezelfde enzymoplossing onder 

vacuümtoestand. Bij een laatste behandeling (test 3) wordt de oplossing eerst onder 

vacuümtoestand gesproeid waarna een even grote hoeveelheid vet gesproeid wordt onder 

vacuümtoestand.  

De parameters slijtvastheid, vochtgehalte, wateractiviteit (aw-waarde) en enzymactiviteit worden 

bepaald van de gecoate korrels. De resultaten van de parameters worden grafisch voorgesteld. 
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5.3.2 Resultaten per test 

Wateractiviteit en vochtgehalte 

Per test en per herhaling wordt zowel een gemiddelde als een standaarddeviatie berekend en 

voorgesteld in Figuur 32. De gegevens van de wateractiviteit en het vochtgehalte worden daarnaast 

weergeven in respectievelijk Tabel 16 en Tabel 17 (Bijlage 3). 

De resultaten worden statistisch verwerkt om significante verschillen aan te tonen. Het 

significantieniveau bedraagt 0,05. De waarden van het vochtgehalte vertonen een significant 

verschil (p-waarde <0,05) tussen de medianen van test 2 en de controle. De overige testen hebben 

onderling geen significante verschillen tussen de medianen. De waarden van de wateractiviteit 

vertonen een significant verschil (p-waarde < 0,05) tussen de medianen van test 2 en de controle. 

 

Figuur 32: Voorstelling van het vochtgehalte (%) en de wateractiviteit (aw) volgens de verschillende testen. 

Het vochtgehalte en de wateractiviteit vertonen ongeveer hetzelfde verloop over de verschillende 

testen. Deze stelling is aannemelijk aangezien het vrij water gelimiteerd is volgens de hoeveelheid 

vocht dat aanwezig is in het voeder. Hoe hoger het vochtgehalte, hoe groter de kans op meer vrij 

water (hogere wateractiviteit). De controle, waarop geen behandeling werd uitgevoerd, heeft de 

laagste waarden voor de wateractiviteit en het vochtgehalte. De hoogste waarden voor deze 

parameters bevinden zich in test 2. Bij deze test wordt de enzymoplossing op de korrels gesproeid 

onder vacuümdruk. 
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Enzymactiviteit en slijtvastheid 

De enzymactiviteit werd geanalyseerd van de gehele korrels na sproeien en van de korrels nadat 

deze onderworpen werden aan de slijtvastheidstester. De slijtvastheid van deze korrels wordt 

tijdens de uitvoering genoteerd. De gemiddelden van alle resultaten omtrent slijtvastheid worden 

per test voorgesteld in Tabel 4. De gemiddelden van alle resultaten omtrent de enzymactiviteiten 

worden weergeven in Tabel 18 en Tabel 19 (Bijlage 3). De enzymactiviteit van de gehele en 

gebroken korrels wordt weergegeven in Figuur 33.  

Tabel 4: Resultaten slijtvastheid (%) bij verschillende behandelingen 

Slijtvastheid (%) 

  Test 1 Test 2 Test 3 Controle  

  76,5 83,5 91,0 85,5 

  76,0 86,0 87,5 86,0 

  76,0 82,5 87,5 87,0 

Gemiddelde 76,2 84,0 88,7 86,2 

Std.deviatie 0,289 1,803 2,021 0,764 

Uit de statistische analyse blijkt dat de gemiddelden in enzymactiviteit van zowel de gehele als de 

behandelde korrels geen significante verschillen (p-waarde > 0,05) tussen de verschillende testen 

vertonen. De resultaten van de slijtvastheidstest, Tabel 4, tonen significante verschillen tussen test 

3 en test 1 (p-waarde < 0,05). Tussen de overige behandelingen zijn geen significante verschillen.  

 

Figuur 33: Voorstelling van de enzymactiviteit van gehele en behandelde korrels (OTU) volgens de verschillende testen. 
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Terwijl de beste slijtvastheidsresultaten waargenomen worden bij test 3, is het verschil in 

enzymactiviteit tussen de gehele en behandelde korrel het grootst bij dezelfde test. Dit verschil 

wijst op een verlies aan enzymactiviteit in de korrel. Het verschil in enzymactiviteit is het laagst bij 

test 1, waar ook de laagste waarde voor de slijtvastheid zich bevindt. 
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6 Bespreking 

Een aandachtspunt is de grote foutenspreiding in de resultaten die het gevolg is van het testen van 

kleine hoeveelheden. Alle laboproeven zijn uitgevoerd met een vacuümcoater die een optimale 

capaciteit van 5 kg heeft. Indien toevoegingen van bioactieve stoffen nodig zijn, worden deze in 

kleine hoeveelheden toegevoegd. 

6.1 Evaluatie van de vetadditie via vacuümcoaten na het korrelen 

Een eerste resultaat zijn de geslaagde vettoevoegingen aan het voeder na het korrelen. Het 

basisvoeder heeft een vetgehalte van 3%, dit is echter hoger dan het theoretisch geschatte 

vetgehalte van 2%. Deze theoretische schatting is gebaseerd op de nutritionele ontleding van 

grondstoffen. In de uitgevoerde proef stijgt het vetgehalte evenredig met de toegevoegde 

hoeveelheid olie na het korrelen. De methode om vet toe te voegen, is geslaagd ondanks dat er 

rekening moet gehouden worden met een beperkte hoeveelheid olie die kan achterblijven in de 

leidingen of in het doseervat. Om deze reden is het aangewezen alvorens te starten met de proef, 

vet te laten sproeien op droge korrels die niet gebruikt worden in de proef. Op die manier is de 

verslepingsgraad van de olie telkens dezelfde. Een bijkomende indicatie van geslaagde 

olietoevoegingen zijn de uiterlijke kenmerken van de verschillende korrels. Bij graduele 

olietoevoegingen wordt het oppervlak van de korrel donkerder en vettiger.  

De korrelhardheid van de voeders waaraan vet wordt toegevoegd, ligt hoger dan bij het 

basisvoeder. De vettoevoeging beïnvloedt de korrelhardheid positief. Een studie (Catala-Gregori 

et al., 2009) bewijst dat vettoevoegingen voor het korrelen (2 tot 4%) de korrelhardheid negatief 

beïnvloeden. Daarnaast beschrijft bovenvermelde studie dat vettoevoegingen na het korrelen de 

korrelhardheid significant verbeteren. De graduele vettoevoegingen vertonen echter geen 

verschillen in korrelkwaliteit (Figuur 19). Vettoevoegingen helpen de korrelkwaliteit te verbeteren 

maar de toegevoegde hoeveelheid (1-6%) na het korrelen toont geen verschillend resultaat in de 

korrelhardheid. De hardheid wordt dus nog steeds het meest bepaald door procesinvloeden voor 

en tijdens het korrelen, zoals beschreven in Fysische korrelkwaliteit. De slijtvastheid van korrels 

wordt wel beïnvloed door olietoevoegingen na het korrelen. De slijtvastheid stijgt naarmate er meer 

olie aan de korrels toegevoegd wordt met behulp van de vacuümcoater. De studie Muramatsu et 

al. (2015) bevestigt een stijgende korrelkwaliteit indien vet na het korrelen wordt toegevoegd. In 

bovenvermelde studie wordt een optimale slijtvastheid bekomen indien 2,33% vet na het korrelen 

wordt toegevoegd terwijl de vetinclusie 1,77% bedraagt. Een mogelijke verklaring voor de stijging 

in slijtvastheid is dat de olie aanvankelijk in de korrel dringt en weinig aan de het oppervlak blijft. 

Bij grotere hoeveelheden dringt de olie diep in de korrel maar vormt tevens een film rond de korrel 

waardoor de afslijting gereduceerd wordt. Daarnaast zorgt deze film dat breekpunten aan het 

oppervlak omhuld worden. 
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De bulkdensiteit stijgt bij hogere olietoevoegingen. Dit was te verwachten aangezien de proef 

gebruik maakt van dezelfde hoeveelheid basisvoeder waarbij graduele vettoevoegingen worden 

gerealiseerd (1-6%) onder vacuümtoestand. De gemiddelde bulkdensiteit stijgt niet geheel 

evenredig met de toegevoegde percentages. Een hogere bulkdichtheid is economisch gunstig voor 

veevoederbedrijven aangezien er meer kan getransporteerd worden in eenzelfde bulkvolume. De 

studie van Galen et. al. (2006) toont aan dat een geslaagde vetabsorptie in de korrel of het 

extrudaat leidt tot een hogere densiteit. Hieruit kan besloten worden dat de graduele 

vettoevoegingen daadwekelijk grotendeels geabsorbeerd werden in de korrel of het extrudaat. 

Aan de hand van de bulkdensiteit en het vetgehalte kan besloten worden dat de labovacuümcoater 

correcte vettoevoegingen kan uitvoeren. Daarnaast wordt een idee verkregen welk effect 

vettoevoegingen hebben op de slijtvastheid. In de volgende proef wordt de nadruk gelegd op een 

totale vettoevoeging van 6%.  
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6.2 Evaluatie van de invloed van vetinclusie voor korrelen én vetadditie via 

vacuümcoaten 

In deze proefopzet worden voeders met vettoevoegingen voor en na het korrelen geëvalueerd. 

Een hoeveelheid vet wordt aan het voedermengsel toegediend voor het korrelen, terwijl de 

resterende hoeveelheid na het korrelen wordt toegevoegd. Om er zeker van te zijn dat het 

totaalgehalte aan vet vergelijkbaar is voor alle addities, wordt het vetgehalte aan de hand van de 

Soxhletmethode bepaald. Uit de resultaten blijkt dat de verschillende voeders ongeveer hetzelfde 

vetgehalte hebben. De vaststellingen over de voeders binnen deze proef zijn dus onderbouwd met 

correcte vetgehaltes.  

Een eerste parameter is het debiet van de korrelpers. Het debiet wordt gemeten wanneer korrels 

met verschillende vetinclusie worden geperst. Het debiet stijgt volgens het toenemende initiële 

vetgehalte. Vet zorgt voor een vlottere passage door de matrijs van de korrelpers dankzij de 

smeereigenschappen van het vet (Muramatsu, 2015). De druk in de matrijs zorgt grotendeels voor 

bindingsmechanismen binnen de korrel. Wanneer deze druk vermindert als gevolg van een 

toename in vet, worden bindingskrachten binnen de korrel gereduceerd. Deze bindingskrachten 

hebben te maken met de parameters slijtvastheid, hardheid en vetverlies (Tisch, 2006). In de 

resultaten worden de verbanden tussen debiet-korrelhardheid en debiet-slijtvastheid voorgesteld. 

Het is duidelijk dat bij een hoger debiet, zowel de slijtvastheid als de korrelhardheid inboeten. Dit 

bewijst de lagere compactheid die ontstaat als gevolg van de verminderde weerstand in de matrijs. 

In de praktijk zal men tot een compromis moeten komen tussen zowel het vetgehalte dat voor het 

korrelen wordt toegevoegd als het verwachte debiet en korrelhardheid. 

De korrelhardheid stijgt bij toenemende vettoevoegingen na het korrelen. Het omgekeerde effect 

geldt voor toenemende vettoevoegingen voor het korrelen. Ook de slijtvastheid volgt deze trend. 

Een stijgende slijtvastheid bij toenemende vettoevoegingen na het korrelen wordt waargenomen.  

Dit heeft veel te maken met de weerstand die het voeder ondervindt wanneer het door de matrijs 

gaat. Hoe sneller het voeder door de matrijs gaat, hoe slechter de korrelkwaliteit (hardheid en 

slijtvastheid). Een snelle passage ondervindt weinig invloed van de wrijving die verantwoordelijk is 

voor bindingskrachten in de korrel. De vetinclusie verhindert namelijk de indringing van stoom 

waardoor vocht enkel aan het oppervlak van de korrel blijft. Indien vet toegevoegd wordt na het 

korrelen is de matrix/structuur van de korrel reeds gevormd. Deze vaststelling wordt bevestigd in 

de studie van Muramatsu et al. (2015). Na het produceren van het gekorreld voeder met 

verschillende vetinclusies, waren veel korrels met 6% vetinclusie gebroken door de povere 

korrelkwaliteit.  

De bulkdensiteit neemt af naarmate het vetgehalte in het basismengsel toeneemt, wat een gevolg 

is van de lagere weerstand en kleinere samendrukking in de pers. In deze proef is de vetverdeling 

echter gewijzigd. Een deel van het vet is reeds met andere grondstoffen ingemengd voor het 
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korrelen (vetinclusie). Na het korrelen worden verschillende vettoevoegingen gerealiseerd met 

behulp van de vacuümcoater (vetadditie). Er wordt verondersteld dat het vet toegevoegd na het 

persen binnenin de korrel getrokken wordt.  

Om een idee te krijgen van het gebonden vet aan of in de korrel, wordt het vetverlies van korrels 

getest. Het vetverlies neemt toe bij hogere gehaltes aan vet toegevoegd na het korrelen. Het vet 

toegediend voor het korrelen is reeds ingesloten in de korrels. De verschillende gehaltes aan 

vetverlies zijn visueel merkbaar op de vloeipapieren. De onderscheidbaarheid op de vloeipapieren 

bij de voeders waaraan 2%, 3% en 4 % vet achteraf wordt toegevoegd, is visueel echter niet 

duidelijk. De overige voeders met 0% en 6% zijn onderling wel duidelijk onderscheidbaar. 

De analyse van de deeltjesgrootte van de melen geeft een vaststelling weer dat niet alle mengsels 

een zelfde verloop tonen. Het meel met 4% vet en het meel met 6% vet toegevoegd voor het 

korrelen bezitten meer deeltjes die groter zijn dan 300 µm. Echter kan dit in twijfel getrokken 

worden. Bij het uitvoeren van deze analyse wordt namelijk opgemerkt dat deeltjes in de zeef van 

300 µm samengeklit worden door het hoge gehalte aan toegevoegd vet. De voeders zullen allicht 

dezelfde partikelverdeling vertonen. Er kan geen duidelijk besluit genomen worden omtrent het 

effect van vettoevoegingen op de deeltjesgrootte.  
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6.3 Evaluatie toevoegen van enzymen met/zonder vacuüm en met/zonder 

vetadditie 

De eerste twee parameters die bepaald worden zijn het vochtgehalte en de wateractiviteit. Er wordt 

verondersteld dat het vochtgehalte over de drie testen gelijk zou zijn indien de gehele oplossing 

geabsorbeerd wordt. De wateractiviteit kan dalen bij het toepassen van vacuümcoaten doordat 

meer water gebonden wordt in de korrel. Uit de resultaten blijkt dat de controle 12,43% vocht bevat. 

Indien 2% oplossing aan de korrels toegevoegd wordt, verwacht men een vochtgehalte van 

14,43%. De waarde van het vochtgehalte bij test 2 ligt hoger terwijl de waarden van test 1 en 3 

lager liggen. Bij test 3 kan een deel vocht verdampt zijn doordat een tweede maal vacuüm 

getrokken wordt. Het vocht bij test 1 wordt waarschijnlijk niet geheel opgenomen maar slechts 

oppervlakkig aan de buitenkant. De wateractiviteit bij de verschillende testen toont een gelijkaardig 

verloop met de vochtgehaltes. Er kan geen besluit genomen worden in verband met het effect van 

verschillende behandelingen op de mate van vrij of gebonden water. De proef werd uitgevoerd met 

beperkte staalname wat het moeilijker maakt om correcte besluiten te nemen.  

De enzymactiviteit wordt geanalyseerd van de korrels voor en na de slijtvastheidstest. Er wordt 

verwacht dat het enzym beter beschermd is indien deze onder vacuüm wordt toegevoegd en 

omringd wordt door vet. De reden hiervoor is de diepere indringing van de oplossing in de korrel 

dankzij de vacuümtoestand waarna vet de oplossing kan omhullen. De toevoeging met vet onder 

vacuümtoestand kan echter een gedeeltelijke verdamping van de oplossing teweeg brengen. Bij 

het vergelijken van de enzymactiviteit van beide type korrels wordt terug een gelijkaardig verloop 

opgemerkt tussen de verschillende testen. Er zijn echter geen significante verschillen tussen de 

behandelingen.  

Het verschil van de enzymactiviteit tussen de gehele en gebroken korrel vertelt iets meer over de 

link met de slijtvastheid. Er wordt verwacht dat een hogere afslijting gepaard gaat met het verlies 

aan enzymactiviteit in de korrel . De resultaten vertonen echter een afwijkende conclusie. Een hoge 

slijtvastheid gaat gepaard met een sterkere enzymactiviteit. Test 3 toont de beste waarde voor 

slijtvastheid terwijl de afgeleide waarde voor enzymactiviteit ook het grootst is bij deze test. Dit 

levert het bewijs dat de korrelkwaliteit verbetert indien de enzymoplossing en de vettoevoeging 

onder vacuümdruk gebeurt. Het lijkt erop dat vet ook helpt bioactieve bestanddelen te beschermen. 

Maar om zeker te zijn dat de vettoevoeging (2% vetinclusie) een positief effect heeft op de 

bescherming van de enzymen, is nader onderzoek nodig. 

Deze afwijkende vaststelling kan te maken hebben met de kleine hoeveelheden staal en oplossing 

die aangewend worden.  

In een studie Lamichhane (2015) werd een gelijkaardige proef uitgevoerd. De activiteit van het 

enzym xylanase werd bepaald na het sproeien met of zonder vacuümdruk (0,3 bar) op korrels (500 
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kg). Telkens wordt het enzym opgelost in koolzaadolie. Eén procent koolzaadolie werd toegevoegd 

voor het korrelen terwijl vier procent gebruikt werd als dragermateriaal voor het enzym en na het 

korrelen wordt toegevoegd. Het gekorreld voeder is een startvoeder voor mestkuikens. De studie 

Lamichhane (2015) bevestigt de mogelijkheid om enzymen te beschermen via het toevoegen 

onder vacuümdruk wegens een betere slijtvastheid. De link met een vettoevoeging onder 

vacuümdruk om eerder toegevoegde enzymen beter te beschermen werd in de vermelde studie 

niet beschreven omdat men koolzaadolie als drager voor het enzym gebruikt. 
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7 Algemeen besluit 

De methode om vettoevoegingen te realiseren met de vacuümcoater in het laboratorium graan- en 

diervoedertechnologie is correct bevonden. In de toekomst kan deze werkwijze geraadpleegd en 

opgevolgd worden wanneer gelijkaardige proeven gepland zijn. De methode is echter niet bewezen 

voor andere bioactieve bestanddelen. Het toevoegen van een enzymoplossing zoals in het laatste 

proefopzet strookt niet helemaal met de verwachte resultaten waardoor eventueel verder 

onderzoek mogelijk is. Een betere bescherming van enzymen door de toevoeging ervan onder 

vacuümdruk na het korrelen is echter een belangrijke troef. Indien het mogelijk is om het verlies 

aan enzymen in de korrel of extrudaten te verminderen, kan een correcte dosering aangewend 

worden die de kosten reduceert. 

Er wordt gestreefd naar een evenwicht in vettoevoeging voor en na het korrelen zodat de bekomen 

combinatie de korrelkwaliteit en het persproces gunstig beïnvloedt. De conclusies zijn gebaseerd 

op een mestkuikenvoeder dat een totaal vetgehalte van 10% bevat waarvan 6% toegevoegd vet 

(sojaolie) is. Een evenwicht in vettoevoeging voor en na het korrelen wordt bestudeerd in deze 

studie. Ondanks dat een goede korrelkwaliteit bereikt wordt bij het toevoegen van 6% vet na het 

korrelen onder vacuümdruk, is er meer persenergie nodig om het mengvoer door de matrijs te 

duwen. Een onaanvaardbare korrelkwaliteit wordt opgemerkt bij korrels met 6% vettoevoeging voor 

het korrelen. Deze korrels waren zelfs na het koelen vaak gebroken. De combinaties waar ofwel 

6% vet voor het korrelen ofwel 6% vet na het korrelen wordt toegevoegd, zijn bijgevolg uitgesloten. 

De korrelkwaliteit (slijtvastheid en hardheid), bulkdensiteit en het debiet zijn het best in evenwicht 

bij het voeder met 4% vetadditie en 2% vetinclusie. Enkel het vetverlies is bij deze combinatie 

minder gunstig. In de praktijk kan deze combinatie aangeraden worden voor mestkuikenvoeder. 

Het heeft tal van economische voordelen voor de veevoederfabrikant. De hogere bulkdensiteit 

heeft een positief gevolg voor de opslagcapaciteit en het transport. Er kan meer opgeslagen of 

vervoerd worden in vergelijking met een voeder dat een lage bulkdensiteit heeft. De vettoevoeging 

leidt tot een reductie van de persenergie dankzij de smeereigenschappen van het vet in het 

mengvoer. Er is minder voederverlies door de betere korrelkwaliteit. Het is niet bewezen dat vet 

toegevoegde bioactieve bestanddelen helpt beschermen. De studie Lamichhane (2015) toont 

echter wel aan dat het vacuümcoaten bioactieve bestanddelen beschermt.  

Bij het uitvoeren van deze proef blijkt het interessant energieparameters te noteren. Dit was 

mogelijk bij het persen van de korrels maar werd niet uitgevoerd. De energieconsumptie bij de 

labovacuümcoater werd niet genoteerd. Hoewel dit minder relevant is aangezien de gewenste 

inhoud van deze coater 5 kg is en de voeders met verschillende vetinclusies telkens in 

hoeveelheden van 200 kg werden gekorreld. Voor het achterhalen van de energiekosten bij een 

soortgelijke proef, is het interessant een soortgelijk onderzoek opnieuw uit te voeren in een faciliteit 

waar dezelfde hoeveelheid voeder gekorreld en gecoat wordt. Een uitdaging in verband met het 

vacuümcoaten is een variant van dit onderzoek creëren waarbij voeders met verschillende 



 

- 67 - 

 

vetgehaltes worden besproeid met oplossingen van een enzym of meerdere enzymen onder 

vacuümdruk om het mogelijk beschermend effect van vetten op enzymen nader te bestuderen. 

Daarnaast is het interessant om de houdbaarheid van deze bioactieve bestanddelen in de korrel 

na te gaan bij de verschillende behandelingen zoals beschreven in het proefopzet. Dit geeft tevens 

een beeld van de mate waarin het enzym ingesloten is in de korrel. 

Het onderzoek van Sorensen et al. (2010) beschrijft een methode om de vetabsorptiecapaciteit 

van de korrels of extrudaten te bepalen. Deze methode wordt echter niet toegepast in de proeven, 

maar er kan in het vervolg rekening gehouden worden met deze parameter. 
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9 Bijlagen 

9.1 Bijlage 1: Tabellen i.v.m. de evaluatie van de vetadditie via vacuümcoaten na 

het korrelen 

Tabel 5: Resultaten korrelhardheid (kg/cm²) bij verschillende vettoevoegingen (%) 

  Basismengsel Basis + 1% Basis + 2% Basis + 3% Basis + 4% Basis + 5% Basis + 6% 

  3,60 4,1 4,1 3,6 4,6 3,8 2,9 

   3,3 3,9 3,3 4,3 4,0 3,4 

   4,4 4,1 3,7 4,2 4,3   

Gemiddelde 3,60 3,94 4,04 3,53 4,33 4,06 3,15 

Std.deviatie 0,98 0,74 0,60 0,48 0,64 0,56 0,54 

Tabel 6: Resultaten slijtvastheid (%) bij verschillende vettoevoegingen (%) 

  Basismengsel Basis + 1% Basis + 2% Basis + 3% Basis + 4% Basis + 5% Basis + 6% 

  92,32 91,79 92,49 93,29 92,19 93,74 95,38 

  91,02 90,90 90,28 91,99 91,38 91,87 92,63 

   93,14 92,43 92,46 93,71 93,88 92,55 

   91,05 94,8 89,96 90,92 94,01 95,81 

   90,84 91,73 93,90 93,73 92,77   

   93,09 90,37 90,22 91,09 93,28   

Gemiddelde 91,67 91,80 92,02 91,97 92,17 93,26 94,09 

Tabel 7: Resultaten bulkdensiteit (kg/m³) bij verschillende vettoevoegingen (%) 

  Basismengsel Basis + 1% Basis + 2% Basis + 3% Basis + 4% Basis + 5% Basis + 6% 

  667,0 672,0 681,0 685,5 690,8 688,3 698,0 

    672,0 684,8 681,0 683,8 694,0 702,5 

    674,8 664,8 681,5 681,8 690,8   

Gemiddelde 667,0 672,9 676,8 682,7 685,4 691,0 700,3 

Std. Deviatie 1,2 2,6 9,3 3,2 4,7 3,5 4,0 

Tabel 8: Resultaten vetgehalte (%) bij verschillende vettoevoegingen (%) 

  Basis pellet Basis + 1% Basis + 2% Basis + 3% Basis + 4% Basis + 5% Basis + 6% 

Vetgehalte 3,35 4,18 5,29 6,39 7,49 8,26 9,19 
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Tabel 9: Correlatietabel parameters evaluatie vetadditie na het korrelen 

Correlations 

 Vetadditie Korrelhardheid Slijtvastheid Bulkdensiteit Vetgehalte 

Vetadditie Pearson Correlation 1 -,023 ,701** ,919** ,999** 

Sig. (2-tailed)  ,923 ,001 ,000 ,000 

N 20 20 20 20 20 

Korrelhardheid Pearson Correlation -,023 1 -,256 -,070 -,007 

Sig. (2-tailed) ,923  ,277 ,770 ,976 

N 20 20 20 20 20 

Slijtvastheid Pearson Correlation ,701** -,256 1 ,802** ,684** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,277  ,000 ,001 

N 20 20 20 20 20 

Bulkdensiteit Pearson Correlation ,919** -,070 ,802** 1 ,914** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,770 ,000  ,000 

N 20 20 20 20 20 

Vetgehalte Pearson Correlation ,999** -,007 ,684** ,914** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,976 ,001 ,000  

N 20 20 20 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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9.2 Bijlage 2: Tabellen i.v.m. de evaluatie van de invloed van vetinclusie voor 

korrelen én vetadditie via vacuümcoaten 

Tabel 10: Resultaten korrelhardheid (kg/cm²) bij verschillende combinaties vettoevoegingen (%) 

  (6+0)% (4+2)% (3+3)% (2+4)% (0+6)% 

  0,90 1,88 1,68 2,78 3,04 

  1,34 1,70 1,92 2,76 3,44 

  1,20 1,80 2,24 2,82   

Gemiddelde 1,15 1,79 1,95 2,79 3,24 

Std.deviatie 0,37 0,38 0,47 0,31 0,61 

Tabel 11: Resultaten slijtvastheid (%) bij verschillende combinaties vettoevoegingen (%) 

  (6+0)% (4+2)% (3+3)% (2+4)% (0+6)% 

  21,16 56,62 75,13 84,68 95,38 

  20,58 55,41 72,95 85,2 92,63 

  21,3 53,22 74,71 86,98 92,55 

  19,64 55,71 72,73 84,4 95,81 

  20,69 55,19 75,59 83,26 - 

  21,33 53,94 76,5 83,97 - 

Gemiddelde 20,78 55,02 74,60 84,75 94,09 

Std.deviatie 0,64 1,23 1,49 1,28 0,96 

 Tabel 12: Resultaten bulkdensiteit (kg/m³) bij verschillende combinaties vettoevoegingen (%) 

  
Basismengsel 

Meel 
Basismengsel 

Pellet 
(6+0)% (4+2)% (3+3)% (2+4)% (0+6)% 

  588,9 667,0 585,3 636,5 642,8 672,0 698,00 

    574,5 637,8 644,8 670,8 702,50 

    573,0 636,3 642,0 670,8   

Gemiddelde 588,9 667,0 577,58 636,83 643,17 671,17 700,25 

Std.deviatie 2,34 1,15 6,14 2,79 2,86 3,41 3,99 

Tabel 13: Resultaten vetgehalte (%) bij verschillende combinaties vettoevoegingen (%) 

  Basis pellet (0+6)% (2+4)%  (3+3)% (4+2)% (6+0)% 

Vetpercentage 3,35 9,19 9,50 9,27 10,03 10,88 
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Tabel 14:  Resultaten vetverlies (%) bij verschillende combinaties vettoevoegingen (%) 

  Basis (6+0)% (4+2)% (3+3)% (2+4)% (0+6)% 

  0,000 0,012 0,044 0,034 0,042 0,076 

  0,000 0,012 0,038 0,034 0,048 0,074 

Gem. vetverlies 0,000 0,012 0,041 0,034 0,045 0,075 

Std.deviatie 0,000 0,000 0,004 0,000 0,004 0,001 
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Tabel 15: Correlatietabel parameters evaluatie vetinclusie en vetadditie 

Correlations 

 Slijtvastheid Hardheid Vetgehalte Bulkdensiteit Vetverlies Debiet Vetadditie 

Slijtvastheid Pearson 

Correlation 
1 ,911** -,996** ,971** ,863** -,972** ,966** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 14 14 14 14 14 11 14 

Hardheid Pearson 

Correlation 
,911** 1 -,890** ,934** ,894** -,945** ,951** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 14 14 14 14 14 11 14 

Vetgehalte Pearson 

Correlation 
-,996** -,890** 1 -,971** -,875** ,952** -,961** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 14 14 14 14 14 11 14 

Bulkdensiteit Pearson 

Correlation 
,971** ,934** -,971** 1 ,946** -,957** ,981** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 14 14 14 14 14 11 14 

Vetverlies Pearson 

Correlation 
,863** ,894** -,875** ,946** 1 -,729* ,941** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,011 ,000 

N 14 14 14 14 14 11 14 

Debiet Pearson 

Correlation 
-,972** -,945** ,952** -,957** -,729* 1 -,955** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,011  ,000 

N 11 11 11 11 11 11 11 

Vetadditie Pearson 

Correlation 
,966** ,951** -,961** ,981** ,941** -,955** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 14 14 14 14 14 11 14 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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9.3 Bijlage 3: Tabellen i.v.m. de evaluatie van het toevoegen van enzymen 

met/zonder vacuüm en met/zonder vetadditie  

Tabel 16: Resultaten wateractiviteit (aw) bij verschillende behandelingen 

Wateractiviteit (aw) 

  Test 1 Test 2 Test 3 Controle  

  0,757 0,777 0,758 0,728 

  0,764 0,783 0,762   

  0,765 0,771 0,765   

Gemiddelde 0,76 0,78 0,76 0,73 

Std.deviatie 0,006 0,008 0,006 0,002 

Tabel 17: Resultaten vochtgehalte (%) bij verschillende behandelingen 

Vochtgehalte (%) 

  Test 1 Test 2 Test 3 Controle  

  14,175 14,891 14,088 12,524 

  14,195 15,354 14,060 12,335 

  14,436 14,944 14,106   

Gemiddelde 14,27 15,06 14,08 12,43 

Std.deviatie 0,134 0,248 0,047 0,134 

Tabel 18: Resultaten enzymactiviteit gehele korrel (OTU) bij verschillende behandelingen 

Enzymactiviteit gehele korrel (OTU) 

  Test 1 Test 2 Test 3 Controle  

  600 650 670 70 

  645 670 685   

  650 690 590   

Gemiddelde 631,67 670,00 648,33 70,00 

Std.deviatie 27,538 20,000 51,072   

Tabel 19: Resultaten enzymactiviteit gebroken korrel (OTU) bij verschillende behandelingen 

Enzymactiviteit gebroken korrel (OTU) 

  Test 1 Test 2 Test 3 Controle  

  540 545 490 0 

  495 610 485   

  600 530 535   

Gemiddelde 545,00 561,67 503,33 0,00 

Std.deviatie 52,678 42,525 27,538   



 

 

 


