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De 7 meest gestelde vragen over 
massa finishing beantwoord
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Bent u voor uw werkzaamheden op zoek naar massa finishing (ook wel bekend als 
trommelpolijsten of glijslijpen?) Of gebruikt u reeds een massa-finishingsproces, 
maar slaagt u er niet in de meest optimale resultaten te verkrijgen? Dan nodigen 
we u uit om onze e-books te lezen.

In het eerste e-book beantwoorden we de 7 meest gestelde vragen met betrekking 
tot massa finishing.

De 7 meest gestelde vragen

1. Wat is massa finishing?
2. Wat kan ik bereiken door middel van massa finishing?
3. Wat kan niet worden gedaan?
4. Welk type proces kan ik gebruiken?
5. Kan ik alle onderdelen afwerken?
6. Welke technologie heb ik nodig om mijn onderdelen in massa af te werken?
7. Wat zijn de voordelen?

Door onze kennis met onze klanten te delen, willen we helpen het 
afwerkingsproces beter te begrijpen. Zo is Kemet Europe van toegevoegde waarde 
voor uw werkzaamheden.
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Massa finishing

1. Wat is massa finishing?

•	 Massa finishing is een proces dat de mechanische en chemische afwerking van 
verschillende vormdelen automatiseert;

•	 Een combinatie van media (steentjes), onderdelen en compound (detergent) 
worden in de trommelmachine geplaatst. Trillingen zorgen ervoor dat de 
inhoud in een cirkelvormige beweging beweegt en dat de media (steentjes) het 
onderdeel schuren/slijpen om de gewenste afwerking te krijgen;

•	 In dit stadium van het fabricageproces van componenten kunnen grote 
aantallen onderdelen tegelijkertijd worden afgewerkt;

•	 Het proces kan nat of droog zijn en er kan met of zonder media getrommeld 
worden;

•	 Massa-afwerkingstechnieken worden meestal in de productieporcessen 
geïmplementeerd vanwege hun economische voordelen en de consistente 
resultaten;

•	 De massa finishing-oplossingen van Kemet Europe verbeteren de huidige 
processen en geven de herhaalbaarheid en kwaliteit die fabrikanten werken.
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2. Wat kan ik bereiken met massa finishing?

Het doel van dit proces kan variëren afhankelijk van het type toepassing:
•	 Ontbramen;
•	 Verwijderen van warmtebehandelingssporen, coatings, vet, olie;
•	 Verminderen van materiaalspanning;
•	 Verwijderen van bewerkingssporen;
•	 Genereren van ongevormde radii aan randen van onderdelen;
•	 Reinigen;
•	 Gladder maken;
•	 Polijsten;
•	 Drogen;
•	 Corrosiebescherming;
•	 Hoogglans.

3. Wat kan niet?

•	 Kleine inwendige boringen/blinde gaten kunnen niet worden ontbraamd/
gepolijst enzovoorts;

•	 Zware braamverwijdering (basismateriaal) - dit wordt enkel afgerond, 
omgevouwen of geplooid.

4. Welk type massa finishing-proces kan ik gebruiken?

•	 Lopende band-systemen: onderdelen komen aan de ene kant binnen en gaan 
er aan het einde in afgewerkte toestand weer uit;

•	 Batch-systemen: onderdelen worden per batch verwerkt. Zodra een batch 
is verwerkt, wordt deze verwijderd en wordt de volgende batch geladen en 
bewerkt; 

•	 Meer-stappen-systemen: de onderdelen doorlopen meerdere processen om tot 
de gewenste afwerkingsgraad te komen;

•	 Stuk voor stuk-proces: grote onderdelen worden afzonderlijk verwerkt.
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Massa finishing

5. Kan ik elk onderdeel afwerken?

Met behulp van onze massa finishingtechnologie kun je de volgende onderdelen 
verwerken:
•	 Elke grootte en vorm;
•	 IJzerhoudende materialen zoals koolstofstaal, gehard staal, ijzer en RVS;
•	 Non-ferro materialen zoals aluminium, messing, keramiek, koper, magnesium, 

plastic, titanium en zink;
•	 We hebben ook afwerkingsoplossingen ontwikkeld voor toepassingen 

in specifieke sectoren, zoals lucht- en ruimtevaart, automobielindustrie, 
muntslagerij, mode, algemene techniek, horeca, productie en de medische 
sector. 

6. Welke technologie heb ik nodig om mijn onderdelen af te werken?

De methode om de vereiste oppervlakteafwerking te bereiken, is een combinatie 
van de juiste machine(s), media en compound.

Machine:
•	 Trilbakken;
•	 High energy;
•	 Geautomatiseerd systeem.

Media:
•	 Keramische en plastic media (steentjes);
•	 Agro en voorbehandelde media;
•	 Speciale media.

Compound (detergent):
•	 Vloeibare zepen; 
•	 Poeders en pasta’s;
•	 Speciale compounds.
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7. Wat zijn de voordelen van massa finishing?

•	 Kortere bewerkingstijden tegenover handmatige afwerking;
•	 Lagere kosten per onderdeel;
•	 Herhaalbare en hoogwaardige afwerking op alle producten;
•	 Milieuvriendelijk;
•	 Afwerkingsoplossingen kunnen op de gebruiker afgestemd worden;
•	 Onderdelen van elke vorm, afmeting en materiaal kunnen in massa afgewerkt 

worden.

Meer weten?
Ga naar  www.kemet-europe.com voor meer informatie over massa 
finishingstechnologie en de oplossingen die we aanbieden. Of bel ons technische 
team op +31 (0) 164 271 700.


