Projectcase: Optimalisatie brandsnij afdeling
Vraag van de klant:
Hoe kunnen we meer snijcapaciteit halen uit de bestaande brandsnijmachines?

De begin situatie
Deze werd voornamelijk gekenmerkt
door veel kraanhandelingen, handmatig
bediend.

Hoe heeft Grimbergen deze vraag aangepakt?
De werkwijze van Grimbergen bij dit soort vragen is het opknippen van het project in fases. In deze trajecten wordt er
gezamenlijk met de klant onderzoek verricht, uitgangspunten en doelstellingen bepaald. Per fase wordt er een akkoord
gesloten voordat er verder gegaan wordt met de volgende fase.
Definitie fase:
•
Maximale plaatafmetingen en de te behalen snijcapaciteit vastgelegd.
•
Platen worden middels cassettes aangeleverd.
•
Verschillende afruimposities bepaald (posities waar de gesneden platen van de brandsnijtafels worden gehaald en
het vervolg bewerkingstraject in gaan)
De randvoorwaarden hierbij waren:
Gebruik maken van de bestaande brandsnijmachines
Gebruik maken van de bestaande magneet kraan
Productie mag tijdens de opbouw niet verstoord worden, omschakeling van oud naar nieuw in
vakantieperiode
Voorontwerp fase:
In deze fase zijn er met de klant een aantal technisch haalbare oplossingen uitgewerkt. Na overleg van deze varianten is er
uiteindelijk gezamelijk gekozen voor een bepaald ontwerp.
Haalbaarheidstoetsing:
Hierbij is er een begroting inclusief risicoanalyse gemaakt van het gekozen ontwerp. Aan de hand van deze gegevens is er
gezamelijk besloten dat het ontwerp zo uitgevoerd gaat worden.
Uitwerken:
In deze fase zijn tekeningen en technische beschrijvingen gemaakt waarmee aanvragen gedaan konden
worden. Grimbergen heeft gezamelijk met de klant gesprekken gevoerd met mogelijke leveranciers om afstemmingsfouten
tussen machines en installaties te voorkomen.
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Uitvoering:
Voor de uitvoering is er gekozen om het project met meerdere partijen te realiseren, dit onder coordinatie van Grimbergen.
De gehele logistieke inrichting is door Grimbergen uitgevoerd. De diverse onderaannemers hebben de bouwkundige
voorzieningen, de besturing, de snijmachinebordessen en aanpassingen aan de magneetkraan uitgevoerd.
De gehele brandsnij inrichting is gebouwd in een nieuwe hal.
De installatie is voor de vakantieperiode getest en tijdens de vakantieperiode zijn de bestaande brandsnijmachines
omgezet en is de magneetkraan aangepast en verplaatst. Na de vakantieperiode is de brandsnijafdeling op de nieuwe
locatie succesvol opgestart.
De nieuwe situatie
Een carrousel inrichting met snijtafels die:
automatisch worden voorzien van het te snijden plaatmateriaal
onder de brandsnij-installaties rijden waar het materiaal gesneden wordt
na het snijden rijden naar de verschillende posities om afgeruimd te worden.
weer terug gaan naar de plaat aanvoerposities
Het resultaat:
Door deze oplossing is er weinig verlies van snijtijd.
Er wordt met dezelfde hoeveelheid machines 30% meer gesneden en de logistieke verdeling is overzichtelijker.
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