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“Uiteindelijk heeft dat kraanbaansysteem onze

doorzet verdubbeld, maar dat gebeurde pas

nadat we onze IT-ondersteuning op orde had-

den gebracht”, vertelt directeur Reinier Bron-

gers van NedCoat Groningen. “Onze medewer-

kers moesten eerst leren omgaan met de com-

putergestuurde planning, en hun weerzin

tegen het ERP-systeem overwinnen. Bovendien

hebben we een data-acquisitiesysteem geïnstal-

leerd waarmee we machinestoringen registre-

ren. Op die manier kunnen we het maximale

halen uit ons nieuwe machinepark.”

Door de grote fabriekshal bewegen zich ‘traver-

ses’, dit zijn dikke stalen balken van zo’n negen

meter lang. Hieraan worden de te verzinken

metaaldelen opgehangen. Kranen transporte-

ren de traverses vervolgens van dompelbad

naar dompelbad, beginnend met baden met

chemische vloeistoffen om het metaal te ontvet-

ten en te reinigen, en eindigend met een bad

gevuld met vloeibare zink van circa 450 ºC. Het

gehele proces verloopt in principe volautoma-

tisch, maar hier en daar wordt er handmatig

wat bijgestuurd. Zo blijft er altijd wel wat vuil

achter op de producten, wat dan in het zinkbad

komt bovendrijven en dit wordt dan het bad

uitgeveegd. Grosso modo hoeven de operators

echter alleen een traverse vol te hangen met te

verzinken producten, en een wasprogramma te

kiezen, daarna gaat alles vanzelf.

Wasprogramma
De operators zoeken per batch metaaldelen bij

elkaar die ongeveer even vuil zijn en kiezen het

bijpassende wasprogramma. De metaaldelen

mogen daarbij niet te veel verschillen in dikte.

De hechting van zink aan metaal begint name-De voorraden in de fabriek (foto's: Jaap van Ede)

Na 34 jaar liep het machinepark van de Groningse verzinkerij van NedCoat op zijn laatste

benen. Verhuizen naar een nieuwe fabriekshal bleek de beste optie. Vrijwel het gehele

machinepark werd daarbij vervangen, en er kwam een geavanceerd kraanbaansysteem.

Dit stuurt de te ver zinken metaalproducten nu automatisch door het productieproces.

Combinatie
machines en IT 
verdubbelt doorstroom bij NedCoat
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lijk zodra dit de temperatuur van het zinkbad

heeft. Dit betekent dat als je dunne en dikke

onderdelen tegelijk behandeld, dat zich op de

dunne producten een te dikke zinklaag afzet. 

“Er is een dagplanning, maar voor de rest

mogen onze operators zelf de volgorde van de

orders bepalen. Er zijn vier ophangstations waar

ze traverses kunnen voorbereiden. Ze geven

daarbij in de computer het nummer van de tra-

verse op, en welke orders ze daaraan hebben

gehangen. Op die manier blijft altijd bekend

welke metaaldelen van welke klant zijn. Is de

traverse volgehangen, dan wordt die door het

kraansysteem naar een buffer getransporteerd.”

In welke volgorde de traverses vanuit die buffer

aan hun reis langs de dompelbaden beginnen,

wordt bepaald door de computer. “Die zorgt er-

voor dat traverses met intensieve en minder in-

tensieve wasprogramma’s elkaar afwisselen.”

Dat is heel belangrijk, want daardoor arriveert

steeds een zo constant mogelijke stroom traver-

ses bij het laatste bad, het zinkbad. 

Bottleneck
“Bij alle overige stappen hebben we overcapa-

citeit, maar bij dat zinkbad niet. Dat is namelijk

de duurste processtap, waar we echt waarde

aan het product toevoegen. Het zinkbad is dus

onze bottleneck, waarvan we de capaciteit zo

veel mogelijk willen benutten.”  

Op het moment dat het kraansysteem een tra-

verse met metaaldelen in de zink laat zakken

klinkt een geluid dat doet denken aan een fri-

tuurpan, die wordt gevuld met friet waaraan

nog teveel ijs kleeft. “Wat je hoort is lucht en/of

water dat expandeert als gas.” Dit expanderen

gebeurt met enorme kracht, en als het gas niet

weg kan, gebeuren er ongelukken. “Het pro-

duct vervormt of nog erger, het spat uit elkaar.

In het verleden zijn daardoor weleens ernstige

ongelukken gebeurd. Vóór een metalen onder-

deel wordt behandeld, moet het bijvoorbeeld

worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van

holle ruimtes. Als die er zijn, dan moeten er ont-

luchtingsgaten zijn aangebracht.”

Handhaven flow
Brongers benadrukt herhaaldelijk het belang

van het handhaven van de flow in zijn fabriek,

hetgeen doet denken aan lean manufacturing.

Daar staat echter tegenover dat de werkvloer

vol staat met nog te behandelen staal (de

zwarte kant, zo noemen ze dat bij NedCoat) en

met verzinkt gereed product (de witte kant). 

Dergelijke grote voorraden zijn in lean-termino-

logie verspilling, maar in het geval van NedCoat

ligt dat letterlijk niet zo zwart-wit. “Wij komen

in de problemen bij het handhaven van onze

doorstroom als we weinig aanbod hebben. Dan

wordt het namelijk moeilijk om vuile en minder

vuile wasprogramma’s af te wisselen, omdat er

minder keuze is.“

Formeel loopt binnen NedCoat geen Lean-pro-

gramma, maar Brongers past dat soort principes

waar mogelijk wel toe. “Orders van grotere klan-

ten laten wij bij hen ophalen, met onze eigen op-

leggers. In deze nieuwe productiehal laden we

die materialen niet meer uit, maar plaatsen de

opleggers middenin de fabriek. We hangen de

metaaldelen vervolgens meteen op aan een tra-

verse. Zijn de orders gereed, dan worden ze met-

een weer op een oplegger geplaatst.”

Niet soepel
De nieuwe productielocatie werd in april 2008

in gebruik genomen. “Daarvoor zat NedCoat in

een 34 jaar oude fabriek en moest elke stap

handmatig in gang gezet worden. “Mijn voor-

ganger, Onno Storteboom, heeft de verhuizing

aangegrepen om het hele machinepark te ver-

vangen door state-of-the-art apparatuur. Toen

is niet alleen het geavanceerde kraanbaan-

transportsysteem geïnstalleerd, maar zijn er ook

afgesloten reinigingsbaden gekomen. Daar-

door kunnen we nu bij hogere temperatuur rei-

nigen, waardoor dit sneller gaat.”

Toen Brongers in november 2008 het stokje

overnam van Storteboom trof hij een nieuwe

fabriekshal en een prima productieapparaat,

maar het draaide allemaal niet soepel. “De ope-

rators bleken bijvoorbeeld nog totaal niet in ge-

traind in de nieuwe geautomatiseerde manier

van produceren. Vroeger kon je tijdens de pro-

cesgang nog makkelijk orders wisselen, maar nu

kan dat niet meer.”

Brongers’ hart ligt bij industriële automatise-

ring. Het is daarom niet verwonderlijk dat het

Brongers een doorn in het oog was, dat in Gro-

ningen het ERP-systeem van moederbedrijf

O P P E R V L A K T E B E H A N D E L I N G

Duurzame waardecreatie
Verzinken wordt toegepast om aller-

hande metaalconstructies te verduurza-

men, variërend van scheepspijpen tot

fietsenrekken en boxen voor koeien. Je

zou zo’n zinklaag kunnen zien als een

soort van superverf.  ‘Duurzame waarde-

creatie’, zo noemen ze bij NedCoat in

Groningen hun proces.

60% minder boorwerk
Binnenkomende materialen worden bij NedCoat meteen

geïnspecteerd: zijn er precies zoveel onderdelen als de

klant heeft vermeld, zijn de benodigde ontluchtingsgaten

om explosies bij het verzinken te voorkomen wel aange-

bracht. “Vroeger boorden we die gaten desnoods zelf

zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, hoewel

dit de flow in onze fabriek natuurlijk enorm verstoorde.

Om de klant wat dat betreft op te voeden, is het boren

nu niet meer gratis. Dat werkt, want de hoeveelheid

boorwerk is al met 60% afgenomen!”

Reinier Brongers, directeur NedCoat: “Ons proces heeft wel iets weg van een autowasstraat. Alles staat hier

daarom in het teken van het handhaven van de doorstroom” 
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NedCoat nauwelijks werd gebruikt. “Het gaat

om een zelfgebouwde en zelf onderhouden

ERP-oplossing, die perfect is toegespitst op onze

bedrijfsprocessen. In Groningen zagen ze dat

systeem echter slechts als een noodzakelijk

kwaad. Alleen het hoognodige werd  - vaak

achteraf - ingevoerd. Daar heb ik dus snel wat

aan veranderd.”

ERP leidend
Sindsdien is het ERP-systeem leidend bij het

maken en uitvoeren van de productieplanning.

“Dat is onze doorstroom zeer ten goede geko-

men. Cherry Picking is nu bijvoorbeeld niet meer

mogelijk. We hebben hier twee ploegen, en

vroeger wilde het wel eens voorkomen dat zo’n

ploeg dan vooral snel te behandelen producten

koos. Daardoor werd het tonnage dat zij had-

den omgezet natuurlijk fraai opgepoetst.”

Ook dankzij een betere afstemming met de

klanten is de flow in de fabriek verbeterd. “Nor-

maal is onze doorlooptijd vijf dagen, maar klan-

ten kunnen via het internet in ons ERP-systeem

capaciteit reserveren en dan is de doorlooptijd

maar drie dagen. Voor de klant heeft dat als

voordeel dat die zijn materialen sneller terug-

krijgt, en wij kunnen beter plannen. Via een in-

logcode kunnen klanten bovendien de order-

status volgen. Dat scheelt veel telefoontjes. Ook

dat is winst voor beide partijen.”

Materialen waarin noodzakelijke ontluchtings-

gaten ontbreken worden nu apart gezet, en zo

onttrokken aan de flow. “We vragen de klant

vervolgens via ons ERP-systeem per e-mail of wij

die gaten moeten boren of dat zij dat alsnog

gaan doen. Het overige gedeelte van de mate-

rialen wordt ondertussen gewoon verwerkt.

Het ERP-systeem splitst de betreffende produc-

tieorder daartoe vanzelf in tweeën.”

''Via inlogcode kunnen klanten orderstatus volgen''

Flow-gestuurde productie
Meer cases op het gebied van Lean ma-

nufacturing en flow-gestuurde productie

vindt u op www.procesverbeteren.nl

Medewerkers hangen te verzinken metalen onderdelen op aan een ‘traverse’ en kiezen een ‘wasprogramma’.

Daarna transporteert het volautomatische kranensysteem de traverse van dompelbad tot dompelbad

Uiteindelijk bereikt de traverse zo het zinkbad. Dit is de plaats waar echt waarde wordt toegevoegd aan de

producten. Op de foto zijn die onderdelen ondergedompeld in de vloeibare en gloeiend hete zink

Stilstand voorkómen
Het is voor de doorstroom cruciaal dat het

transportsysteem blijft functioneren. Om dit zo

veel mogelijk te voorkomen is er sinds kort een

monitoringsysteem. Dit  registreert welk type

stilstanden er plaatsvindt.  Daartoe werd een

softwarepakket van S&S Systems, dat sinds kort

Continu Verbeter Toolkit (CVT) heet, gekop-

peld aan de PLC’s die de kranen aansturen.

“Alle foutmeldingen worden sindsdien door-

gesluisd naar de CVT. Op verzoek van sommige

operators zelf  wordt nu ook geregistreerd wie

een bepaalde transverse heeft volgehangen.

Vooral om te kijken waarom er wat gebeurde.

Wellicht heeft die persoon extra opleiding

nodig.”

Sinds de ingebruikname van de CVT is het aan-

tal kraanstoringen aanzienlijk afgenomen.

De CVT wordt ook gebruikt als digitaal wacht-

boek voor de productie en de technische dienst.

Storingen, technische werkzaamheden, te repa-

reren zaken en voorvallen tijdens een wacht

worden ingegeven. “Elke bespreek ik met de

productie en de TD de afgelopen 24 uur. Hierbij

worden gegevens uit de CVT door middel van

een beamer geprojecteerd”.  De doorzet bij

NedCoat in Groningen is inmiddels het dubbele

van de oude fabriek. “Het nieuwe automatische

transportsysteem legde daarvoor de basis. Daar-

van plukten we echter pas de vruchten toen we

onze ERP-software correct gingen gebruiken, in

combinatie met het terugdringen van machi-

nestoringen met de Continu Verbeter Toolkit”,

concludeert Brongers. <<<
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