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Figuur 1: Logo van het bedrijf 

I.  INLEIDING 

A.  Fomeco 

Het bedrijf Fomeco werd opgericht in de jaren ’70 

en is vernoemd naar zijn oprichter. Fomeco staat 

namelijk voor Foulon Metaal Constructie. Het 

bedrijf is gespecialiseerd in industriële 

buisbewerkingen en is al jaren toeleverancier aan de 

vrachtwagenindustrie. 

 

B.  Zaagafdeling 

Fomeco verwerkt op jaarbasis ongeveer 600.000 

stuks in de zaagafdeling. Deze  worden dagelijks 

geleverd door hun leveranciers. De buizen zijn zeer 

uiteenlopend en verschillen in diameter, lengte, 

materiaal, afwerking, enz. 

De buizen worden eerst op lengte gezaagd alvorens 

ze andere bewerkingen ondergaan. Het op lengte 

zagen van de buizen gebeurt dus in de zaagafdeling.  

 

De zaagafdeling bevat vier werkposten en een 

buisopslag waar de buizen na aankomst tijdelijk 

worden opgeslagen. 

 

 

 

                                                           
 

 

Er is de Kleine Zaagstraat die vooral kleinere 

diameters verwerkt. Daarnaast is er ook de Grote 

Zaagstraat die eerder grote productieorders 

verwerkt. Deze machine wordt enkel gebruikt voor 

het verzagen van twee grote diameter, met name 

diameter 127mm & 114mm. 

De derde werkpost in de Buislaser. Naast het op 

lengte laseren van de buizen, kan de buislaser ook 

extra bewerkingen uitvoeren. Zoals het schuin 

laseren  alsook gaten en uitsparingen laseren. 

Tot slot is er ook de Autocell. Deze werkpost wordt 

enkel gebruikt voor het maken van een “Grab 

Handle”. Dit is de buis die aan de binnenkant van 

een vrachtwagendeur hangt en waaraan de 

chauffeur zichzelf in de cabine kan hijsen. Naast het 

zagen zal deze machine ook het buigen en ponsen 

en pletten van de buizen voor zijn rekening nemen. 

II.  DOELSTELLINGEN 

Het probleem in de zaagafdeling zijn de vele 

stilstanden van de machines, wat leidt tot een lage 

efficiëntie. Deze stilstanden uiten zich in de setup ( 

voorbereidingen op volgend productieorder ) en de 

bevoorradingen van de machines. Door deze te 

onderzoeken, wordt er gezocht naar mogelijkheden 

om de efficiëntie van de machines te vergroten. 

 

Een plaatstekort in de buisopslag zorgt ervoor dat 

buizen op willekeurige stocklocaties worden 

opgeslagen. Als reactie op hierop zijn er 

uitbreidingen van het magazijn aan de gang. Er 

wordt dus ook gevraagd om een nieuwe indeling 

van de buisopslag voor te stellen in functie van de 

frequentie van zagen en autonomie van de 

werkpost.  
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III.  AANPAK 

In deze thesis is gekozen om dit onderzoek op te 

delen in drie studies, die elk  deel van de 

doelstellingen uitlichten. De resultaten van de 

studies worden opgenomen in een simulatietool die 

de doorlooptijd van de planning bepaald zoals 

Figuur 2 aangeeft. Met behulp van de bekomen 

resultaten wordt vervolgens een geoptimaliseerde 

situatie voorgesteld. 

A.  Tijdstudie van de handelingen van een operator 

in de Zaagafdeling 

Aangezien er tot op heden enkel een totale setuptijd  

en bevoorradingstijd voor handen is, wordt een 

tijdsstudie uitgevoerd. Hierin worden alle 

handelingen van de operator opgedeeld in 

deelactiviteiten. De tijdsduur van deze 

deelactiviteiten wordt opgemeten en vergeleken met 

de totale tijden. Aan de hand daarvan wordt 

vastgesteld welke deelactiviteiten de grootste 

impact hebben. 

 

  
Figuur 2: Flowchart deelstudies 

 

 

 

 

 

B.  Autonomie studie van de werkposten 

In deze studie wordt aan de hand van de 

productietijden van de machines de autonomie 

bepaald. Hiermee wordt tijd bedoeld die de machine 

in normale omstandigheden kan werken ( zonder 

tussenkomst van de operator ). Aan de hand van 

deze studie wordt bepaald welke factoren bepalend 

zijn voor de autonomie van een specifieke 

werkpost.  

C.  Studie van de stocklocaties 

Als eerste deel van deze studie wordt een 

visualisatie opgesteld van de buisopslag Op deze 

manier wordt het duidelijk hoe de huidige situatie 

van de buisopslag is en waar de pijnpunten liggen.  

Vervolgens worden aan de hand van een forecasting 

op jaarbasis, de meest frequent gezaagde buizen per 

werkpost bepaald. Op basis hiervan wordt een 

voorstel gedaan van een nieuwe indeling rekening 

houdend met de uitbreiding van het magazijn. 

Tevens wordt hierbij ook rekening gehouden met de 

autonomie van de werkposten. 

Door de nieuwe indeling kan per werkpost ook de 

bevoorradingstijd bepaald worden die invloed heeft  

zijn voor de doorlooptijd. 

D.  Simulatietool 

 

Deze simulatietool zal alle resultaten van de vorige 

studies samen nemen en een vergelijking maken 

tussen de huidige situatie en de geoptimaliseerde 

situatie. Op deze manier zal het effect van de 

optimalisatie op de setup en het bevoorraden van de 

machines duidelijk worden. 
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IV.  RESULTATEN 

A.  Tijdstudie van de handelingen van een operator 

in de Zaagafdeling. 

Uit deze studie blijkt dat 33% van de tijd de 

machines in productie zijn. Bijna 20% van de tijd 

wordt besteed aan het bevoorraden van de 

machines. Dit vraagt zoveel tijd door de 

willekeurige indeling van het magazijn. Hierdoor 

moeten vaak te grote afstanden afgelegd worden 

voor het verhandelen van de buizen. Deze indeling 

wordt geoptimaliseerd door de uitbreiding van het 

magazijn en de nieuwe indeling ervan. 

Daarnaast neemt het instellen van de machines 12% 

in beslag. Dit komt door de enorme diversiteit van 

productieorders. Hier is er dus weinig optimalisatie 

mogelijk 

 

B.  Autonomiestudie van de werkposten 

De Grote Zaagstraat heeft de grootste autonomie 

binnen de zaagafdeling. Dit komt door zijn 

automatische afvoer, De belangrijkste factor voor 

de autonomie van de grote zaagstraat is het 

ontbramen van de buizen. Wanneer een 

productieorder vereist dat de buizen na het zagen 

ontbraamd moeten worden, verliest de Grote 

Zaagstraat al zijn autonomie. Aangezien dit 

manueel moet gebeuren door de operator, zal de 

afvoer van de buizen ook niet meer automatisch 

gebeuren.  

 

De Buislaser heeft nagenoeg geen autonomie. De 

operator moet namelijk iedere stuk manueel 

afvoeren en stapelen in een container .  
 

De Kleine Zaagstraat heeft beperkte autonomie. Dit 

is afhankelijk van de afvoermethode die gebruikt 

wordt. Enerzijds wordt er gebruikt gemaakt van een 

afvoerbuffer die na enige tijd geledigd moet 

worden. Anderzijds kunnen de gezaagde stukken 

ook onmiddellijk opgevangen worden in op een 

pallet met opzetranden. De zaaglengte bepaalt 

welke methode gebruikt wordt. 

 

 

De Autocell is nog in opstartfase en waardoor het  

moeilijk wordt om aan de hand van praktische 

cijfers een autonomiestudie uit te voeren. Als 

inschatting wordt verwacht dat de operator om de 

zes uur de machine zal moeten bevoorraden. 

 

Tot voor kort bevoorraadt elke operator zijn eigen 

werkpost van buizen. Aangezien de Grote 

Zaagstraat de grootste autonomie heeft biedt dit 

mogelijkheden om de operator in te zetten voor de 

bevoorrading van de andere werkposten. Hiervoor 

verschuift de prioriteit van de operator van Grote 

Zaagstraat naar de Buislaser en de Kleine 

Zaagstraat. 

C.  Studie van de stocklocaties 

Voor de indeling van het nieuwe magazijn wordt 

rekening gehouden met de autonomie van de 

werkposten. Aangezien de Grote Zaagstraat de 

grootste autonomie heeft, kan de machine 

bevoorraad worden terwijl deze in productie blijft. 

Daarom wordt gekozen om de frequent gezaagde 

bundels van de Grote Zaagstraat ver van de 

werkpost te stockeren.  

Op deze manier wordt plaats gemaakt om frequent 

gezaagde buizen van de andere werkposten dichter 

te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat de Buislaser en de 

Kleine Zaagstraat minder lang uit productie blijven 

wanneer er bevoorraad moet worden. 
 

V.  BESLUIT 

In het begin van deze thesis was de gemiddelde 

setuptijd van de Buislaser 45 minuten en van de 

Kleine Zaagstraat  35 minuten. Door de gesprekken 

met de operatoren en de gemaakte afspraken zijn 

deze al  reeds gedaald tot 35 minuten voor de 

Buislaser en 30 minuten  voor de Kleine Zaagstraat.  

De verwachting is dat deze tijden in de komende 

maanden nog zullen dalen eens het vernieuwde 

magazijn volledig in gebruik is genomen en de 

volledige prioriteit van de zaagafdeling volledig op 

de Buislaser en de Kleine Zaagstraat ligt. 

 

De zaagafdeling probeert het FIFO-principe ( First 

in First Out ) toe te passen. Dit lukt echter weinig  

door praktische beperkingen. Door dit verder te 

onderzoeken zijn er verdere verbeteringen mogelijk. 


