Een sterk team
om projecten op
te volgen
Onze ervaren expert kent na
meer dan 10 jaar de Evoniksite op zijn duimpje
Evonik Antwerpen vervaardigt producten voor een
brede waaier aan toepassingen en onderscheidt zich
vooral door haar uitstekende infrastructuur. De haven
betekent een logistiek voordeel voor de site, naast de
goede verbindingen via weg en spoor.
Onze expert werkt mee aan verschillende projecten
waaronder de vervanging van de buizenbruggen.
Hierbij wordt het volledige staal uitgehaald en
opnieuw geïnstalleerd.

Evonik

OPDRACHTGEVER
• Evonik Antwerpen behoort met elf
productie-eenheden voor vijf divisies tot de
grootste multi-user-vestigingen van Evonik
Industries: Smart Materials, Nutrition &
Care, Specialty Additives, Performance
Materials en Technology & Infrastructure
OPDRACHT
De vervanging van de staalconstructie van de
bestaande buizenbruggen waarbij de leidingen
in dienst blijven is een onderdeel van
verschillende projecten waar onze expert aan
meewerkt
LOCATIE
Antwerpen
MULTI.engineering DIENSTVERLENING
Technische tekeningen (3D ontwerpen,
isometrische tekeningen, mechanische
onderdelen, R&I aanpassingen, situatieplan
ondersteuning) | Ondersteunende mechanische
engineering

VOORDEEL VOOR DE KLANT
GEBRUIKTE SOFTWARE
•
•

Tekeningen worden door onze expert
bewerkt met Microstation, E3D
Oracle wordt gebruikt voor de
administratie van alles wat met
leidingen te maken heeft

Door de sterke kennis van de site van Evonik doet
onze expert vaak voorstellen om de site verder te
optimaliseren.
Door de technische kennis van onze expert kan hij
ook erg zelfstandig tewerk gaan in deze projecten.
Ook de communicatie tussen onze expert en de
Evonik collega’s verloopt heel vlot. Zij functioneren
als 1 team om de lopende zaken en projecten op te
volgen.

MULTI.engineering taken
Onze expert werkt niet aan 1 enkel project,
maar draait mee in de afdeling in de dagelijkse,
technisch operationele diensten van Evonik.
Hij wordt ook ingezet bij diverse projecten,
hierbij ondersteunt hij zowel als
piping/mechanical designer/engineer, CADexpert en montage-opvolger van leidingen,
staalconstructie werken en andere
mechanische zaken.
Het is uiterst belangrijk dat deze werken veilig
worden uitgevoerd en dat er rekening wordt
gehouden met de bereikbaarheid voor
toekomstig onderhoud.
Onze expert is sinds 2010 actief bij Evonik.
Door deze jarenlange ondersteuning heeft
onze expert een zeer sterke kennis opgebouwd
van de site van Evonik en de interne werking.
Deze technische kennis en inzichten groeien
nog elk jaar.

Stoom naar werkplaats en magazijn

Vervangen
staal
buizenbrug
inclusief
looppad

MULTI.engineering is an engineering company, we support
customers success by offering flexible engineering solutions.
Working with us is always a great experience
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