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I.  INLEIDING

 
Figuur 1: Luchtfoto Fomeco 

Binnen Fomeco (zie figuur 1) worden lange buizen 

bewerkt tot buizen met complexe vormen voor 

onder andere uitlaten en koelsystemen. Er is een 

groot diversiteit aan producten die allemaal 

verschillende processen doorlopen zoals zagen, 

buigen, lassen,...  Fomeco is een belangrijke 

leverancier voor grote merken in de transport zoals 

Volvo en Scania. Ze streven naar een totale 

kwaliteit en dus tevreden klanten. Om te 

verhinderen dat de buizen beschadigd worden 

tijdens het bewerken is het belangrijk dat deze 

proper zijn. De verontreinigingen aan de buis door 

een voorgaand proces moet dus verwijderd worden. 

Voor sommige producten wordt een properheidseis 

verwacht van de klant. Het kuisen van de buizen 

wordt met de Rösler wasmachine gedaan. 

Gedurende het productieproces worden de buizen 

soms meermaals gewassen, daarom is het belangrijk 

dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt om zo de 

productiecapaciteit te bevorderen.  

 

 

                                                           
 

 

Deze machine is voorzien van verschillende 

programma's waarmee de buizen gewassen kunnen 

worden. Er zijn 2 types programma's: met 

properheidseis en zonder properheidseis. Voor de 

buizen zonder properheidseis is er een lang en kort 

wasprogramma voorzien dat kan gebruikt worden 

afhankelijk van de vervuiling en complexiteit van 

de buis. Zo zijn er ook 2 wasprogramma's voor 

buizen met een properheidseis, deze worden eerst 

gewassen en vervolgens gespoeld. verder is er ook 

een programma voorzien voor reeds propere buizen 

die enkel gespoeld moeten worden. Door het 

ontbreken van de nodige kennis van de operatoren 

was er geen goede werking van de machine. Ook 

wordt niet altijd het juiste wasprogramma gebruikt 

bij het wassen van de buizen. Verder is er een grote 

verspilling van water tijdens het wassen dat 

makkelijk verholpen kan worden.   

II.  DOELSTELLINGEN 

Om te verhinderen dat de wasmachine de bottleneck 

vormt binnen het bedrijf aangezien alle buizen 

meermaals gedurende het proces gewassen moeten 

worden  is het belangrijk dat de buizen zo vlot 

mogelijk gewassen kunnen worden.  

Na een greenbelt project binnen Fomeco waarbij de 

wasprogramma's iets ingekort werden  kwam de 

vraag of het mogelijk was om de wasmachine nog 

efficiënter te laten werken. 

Onderzoeken welke parameters (diameter van de 

buis, aantal bochten, lengte...) een invloed kunnen 

hebben zodat er wasprogramma's opgesteld kunnen 

worden voor het efficiënter te laten wassen van de 

buizen. 
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III.   AANPAK EN RESULTATEN 

Via het ERP- systeem wordt telkens meegedeeld 

aan de operatoren van de wasmachine met welke 

programma de buizen moeten gewassen worden. 

Door de operatoren wordt ook iedere keer 

weggeschreven met welk programma de buizen 

effectief gewassen zijn. Verder wordt het dagelijks, 

wekelijks en maandelijks onderhoud van de 

machine ook gedaan door de operatoren zodat een 

goede werking van de machine gegarandeerd kan 

worden.   

 

Een eerste optimalisatie blijkt nodig vooraleer tot de 

analyse van de wasprgramma’s kan worden 

overgegaan. Heel wat kennis die doorgegeven werd 

van operator op operator van de machine  gaat 

verloren waardoor dit dagelijks onderhoud wat 

verwaarloosd werd met een slechte werking van de 

machine tot gevolg. Eerst werd er dus een 

handleiding voor het onderhoud op operator niveau 

opgesteld  en uitleg gegeven over de werking van 

de machine om een goede werking te garanderen. 

Verder wordt er een checklist voorzien zodat een 

goed onderhoud door de operatoren verder 

gegarandeerd kan worden.  Op die manier kan 

verhinderd worden dat er kennis over de Rösler 

wasmachine verloren gaat bij gebruik door nieuwe 

operatoren. 

 

Vervolgens kon gestart worden met de effectieve 

doelstelling van het project, de analyse van de 

wasprogramma’s. Doordat zowel het gebruikte 

programmanummer als het opgegeven programma 

nummer door het ERP- systeem ter beschikking is 

konden we hierop een analyse doen. Hierbij viel op 

dat er niet veel rekening gehouden werd met het 

opgegeven programmanummer en bijna alles met 

eenzelfde programma gewassen werd. Dit was 

zowel nefast voor de buizen want hierdoor werd 

niet aan de properheidseis voldaan maar dit was ook 

niet goed voor de werking van de machine. De 

machine heeft namelijk 1 wastank  en 2 spoeltanks  

de spoeltanks worden gebruikt voor reeds propere 

buizen en voor buizen die aan een properheidseis 

moeten voldoen. Indien vuile buizen gespoeld 

worden  komt dit vuil in de spoeltanks terecht 

waardoor  de spoeltanks langzaam verontreinigd 

raken wat er dan weer voor zorgt dat buizen niet 

meer proper gespoeld kunnen worden. In enkele 

zeldzame gevallen moeten buizen echter op een 

ander programma gewassen worden dan wat 

aangegeven wordt door het ERP- pakket. Om alles 

duidelijk en overzichtelijk te houden voor de 

operatoren werd een flowchart voorzien aan de 

wasmachine voor het selecteren van een 

wasprogramma. De veranderingen in het juist 

gebruiken van de wasprogramma's wordt in tabel 1 

weergegeven. 

 
Tabel 1: gebruik juiste wasprogramma 

 

Programma % juist 

december 

% juist  

maart 

2 6.6 85.7 

3 36.8 89.0 

4 59.0 96.0 

5 98.1 99.3 

 

 

Indien buizen niet proper zijn na ze gewassen zijn 

moeten deze herwassen worden. Doordat de buizen 

opnieuw ingeladen moeten worden in de 

wasmachine en vervolgens weer een wascyclus 

doorlopen moet worden  werd onderzocht of 

bepaalde stuknummers veel moeten herwassen 

worden. Voor deze stukken kon dan een ander 

programma opgesteld worden om zo te voorkomen 

dat deze stukken 2 maal een volledige cyclus 

moeten doorlopen. Maar er werd geen duidelijk 

verband tussen bepaalde stuknummers en het 

herwassen teruggevonden. Wat wel opgemerkt werd 

is dat de stapelwijze een grote rol speelt bij het 

wassen van de buizen. Daarom werd ook een vaste 

stapelwijze vastgelegd voor vaak voorkomende 

stukken. Op deze manier kan het herwassen van 

buizen verhinderd worden (zie figuur 2). 

 

 
Figuur 2: stapelwijze buizen 

 



 3 

Door dat er relatief weinig buizen herwassen 

moeten worden (3%) maar het soms wel nog 

voorkomt wordt vermoed dat de wasprogramma's 

niet veel meer ingekort zullen kunnen worden. Voor 

buizen die 2 verschillende programma’s moeten 

doorlopen om aan hun properheidseis te voldoen is 

wel een aangepast programma aangemaakt. 

 

Er was een verversing van het water uit de 

spoeltanks tijdens het wassen voorzien. Maar door 

dat er nu veel meer gewassen wordt dan toen de 

machine geplaatst werd is er meer verversing van 

het water dan nodig. Door deze instelling te 

wijzigen is het waterverbruik van de machine van 

gemiddeld 3000l per week gedaald naar 500l per 

week.  

 

IV.  BESLUIT 

 

Door de betere instructie voor de operatoren die 

voorzien werd en een betere opvolging van 

onderhoudstaken door de operatoren zijn er heel 

wat minder problemen en dus ook minder 

stilstanden van de machine. Door het voorzien van 

verschillende flowcharts en de operatoren zelf ook 

inzicht laten geven in de werking van de 

verschillende wasprogramma's  worden er  nog 

maar zelden buizen verkeerd gewassen. Door de 

stapelwijze voor de buizen vast te leggen  wordt het 

aantal buizen die herwassen moeten worden 

gereduceerd. En door het voorzien van aangepaste 

programma's voor vaak voorkomende stukken 

kunnen deze iets efficiënter gewassen worden. Maar 

doordat de voorziene programma's al goed afgesteld 

waren was er maar weinig aanpassing mogelijk 

voor een efficiëntere werking. De grootste invloed 

op het efficiënter werken van de wasmachine komt 

er door een betere opleiding van de operatoren. 


