
Naast projecten en onderhoud is van Mourik Smart Milling
Engineers gespecialiseerd in het in kaart brengen van
bestaande productieprocessen middels het uitvoeren van
een proces scan. Deze scan heeft als doel uw proces op
verschillende zaken in beeld te brengen en te kijken waar
er bottlenecks aanwezig zijn. In de meeste gevallen is het
doel om productiecapaciteit te verhogen, maar er kunnen
ook issues als kwaliteit, energieverbruik en hygiëne aan de
orde komen. De scan is bijvoorbeeld toe te passen op de
dosering van de weegschalen, de perslijnen, bulkverlading
of de maal/menglijn. Er wordt in de diverse processen
gekeken naar mechanische, elektrotechnische en
besturings technische staat en bottlenecks.
Van deze scan wordt een rapportage gemaakt waar per
onderdeel de bottlenecks zitten, hoe deze op te lossen en
wordt de inschatting gemaakt van het te behalen resultaat.

Onlangs hebben de proces specialisten van van Mourik
een scan op de maal/menglijn uitgevoerd voor Kamphuis
Mengvoeders in Neede. Vooraf is in nauwe samenwerking
met de klant een plan van aanpak gemaakt, en tijdens
bedrijf is de scan uitgevoerd. Het doel van de proces scan
is het stapsgewijs optimaliseren van de productie
processen gericht op verdere efficiëntie om uiteindelijk
een capaciteitsverhoging te kunnen realiseren. Na het
maken van de rapportage, het vervolg stappenplan en de
uitvoering van de vervolgstappen is een mooi resultaat
gehaald. 
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Procesoptimalisatie
Klant aan het woord: 
Voorafgaand aan de proces scan waren we bij Kamphuis
erg benieuwd naar de uitkomst van de proces scan. Toch
heerste er ook enige scepsis onder onze medewerkers,
”we draaien namelijk al jaren op deze manier, en dat gaat
toch goed?”. Echter was er wel een sterke behoefte om
meer capaciteit uit de maal/menglijn te halen aangezien
het productievolume stijgt. De scan en het vervolgtraject
zijn in goede samenspraak met de operators van Kamphuis
en van Mourik uitgevoerd. Mede door de betrokkenheid
van onze medewerkers is een mooi resultaat behaald waar
wij blij mee zijn.

Voor meer informatie over een processcan, kunt u contact
opnemen met Gerrit van de Pol, accountmanager Van
Mourik Smart Milling Engineers B.V., via telefoonnummer
06-23 99 73 16

De capaciteit van de maal/menglijn is met
ca. 15% gestegen. Deze optimalisatie
bevordert daarmee niet alleen een
capaciteitsverhoging, maar ook het stroom-
verbruik per ton is gunstiger geworden. 


