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Het opspannen van producten met behulp van vacuüm is nog verre van alledaags.

Toch kan het in bepaalde situaties een productieve oplossing zijn, blijkt uit de

praktijk van Mefion in Ommen. Om daarbij onbemand en volcontinu te produceren

heeft het bedrijf een drieassig HPM 600 HD bewerkingscentrum van AgieCharmilles

Mikron aangeschaft in combinatie met een palletmagazijn van Erowa, waarbij het

vacuüm op de diverse posities automatisch wordt overgenomen.
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Een van de voordelen van het opspannen met

vacuüm is dat de spindel alle ruimte heeft voor

het uitvoeren van de bewerkingen, zonder dat

het opspangereedschap de bewegingsvrijheid

belemmert. Met name bij vlakke producten kan

dat een doorslaggevend pluspunt zijn, zoals bij-

voorbeeld bij de kabelklemmen die bij Mefion

worden vervaardigd.

Een andere charme is dat de producten span-

ningsvrij gefixeerd kunnen worden, zodat de

geometrie niet in het gedrang komt door de

klemkrachten van het opspangereedschap.

Vooral bij dunwandige en fragiele structuren is

dat aan de orde. Ook bij producten die uit één

massief halffabrikaat gefreesd worden, zoals

binnen de luchtvaartindustrie veel voorkomt,

gaat dat op een gegeven moment een rol spe-

len. “Naarmate het freesproces vordert en er

meer materiaal is verspaand krijg je toch ergens

spanningen in het product”, aldus directeur Ben

Snip van Mefion. “Dat betekent dat je in zo’n

geval heel specifiek opspangereedschap moet

toepassen of het product moet vastschroeven.

Het opspannen met vacuüm kan dan een veel

slimmere strategie zijn.”

Beperkte opspankracht
Overigens kent het opspannen met vacuüm ook

zijn natuurlijke beperkingen. Zelfs bij maximaal

vacuüm bedraagt de opspankracht nooit meer

dan 1 kg/cm2, wat bij een product van 100 mm

x 100 mm neerkomt op 100 kg. Bij het ontwerp

van de opspanmal moet daarmee rekening

worden gehouden, in die zin dat met name de

zijwaartse verschuiving voorkomen moet wor-

den. Een oplossing is dan om meerdere produc-

ten uit één grotere vlakke plaat te bewerken en

deze pas na voltooiing van de bewerking te

scheiden, want hoe groter het oppervlak hoe

groter de opspankracht.

Om die reden worden bij Mefion bijvoorbeeld

vier kabelklemmen uit één grotere plaat bewerkt.

Bij de bewerking van de bovenzijde wordt daarbij

gebruikgemaakt van een vlakke opspanplaat, bij

bewerking van de onderzijde wordt het product

opgespannen op een mal waarvan het spanvlak

het spiegelbeeld vormt van het bewerkte opper-

vlak. Zodoende wordt een zijwaartse verschui-

ving uitgesloten en is een optimale positionering

gegarandeerd. Deze opspanmallen (met gaten-

patroon voor het vacuüm) worden door Mefion

zelf ontworpen en vervaardigd.

Overal vacuüm
In de oude situatie werden de producten hand-

matig in de machine opgespannen en daar aan-

Directeur Ben Snip: “Voor ons is de keuze voor opspannen met vacuüm

de slimste en meest productieve strategie, waarmee we de meeste

producten per tijdseenheid kunnen realiseren in combinatie met de

hoogste flexibiliteit” (foto’s: Jan Oonk)

“Slimme en meest productieve strategie”

Opspannen met vacuüm

slim én elegant 
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gesloten op een gewone vacuümplaat. “We

hadden in die situatie dus altijd mankracht

nodig om het product om te wisselen. Het bete-

kende dat we aan het eind van de dagdienst

nog hooguit één productcyclus van zo’n drie

uren door konden draaien.” In geval van piek-

drukte kwam Snip ’s avonds terug om een vol-

gende run in de machine te laden, maar het

bleef een halfslachtige benadering.

Waar Snip naar zocht was een geautomati-

seerde oplossing waarbij het vacuüm gedu-

rende het hele traject van opspannen, opslag,

transport en bewerking kon worden gehand-

haafd. Die oplossing vond hij in de combinatie

van HPM 600 HD bewerkingscentrum van Mi-

kron en ERS palletmagazijn van Erowa met

robot, met op elke positie een vacuümaanslui-

ting. De producten worden in het laadstation

door de operator op de pallet gepositioneerd

en opgespannen met vacuüm, waarna de robot

het geheel in het magazijn plaatst. Zowel de

robot als alle zestien palletplaatsen beschikken

over een vacuümaansluiting die in elke stap het

vacuüm overneemt. De machine zelf beschikt

over twee vacuümaansluitingen, om hier sneller

vacuüm te kunnen zuigen en de wisseltijd tot

een minimum te beperken. “In het hele traject

is dus het optimale vacuüm gegarandeerd,

zodat zowel tijdens opslag, transport en bewer-

king de betrouwbaarheid van de opspanning

veilig is gesteld. Dat is een cruciaal aspect, zeker

bij onbemande productie”, aldus Snip.

De machine is uitgerust met vacuümbewaking,

zodat voorkomen wordt dat een losschietend

product schade aan kan richten in het geval er

onverhoopt sprake is van een lek. Omdat de va-

cuümpomp onvermijdelijk in de loop der tijd

koelemulsie aanzuigt heeft Mefion zelf een tus-

senunit ontwikkelt (met automatische afvoer)

die voorkomt dat de koelemulsie de vacuüm-

pomp kan bereiken.

Snip heeft gekozen voor de combinatie van Mi-

kron bewerkingscentrum en palletmagazijn van

Erowa omdat Mikron hiervan een werkend sys-

teem kon laten zien met vacuümopspanning.

Het Erowa ERS magazijn telt als gezegd zestien

palletplaatsen, voor palletafmetingen van 500

mm x 500 mm. Met een gemiddelde cyclustijd

van drie uur kan Mefion daarmee zonder extra

mankracht nu nagenoeg volcontinu door-

draaien.

De HPM 600 HD heeft een toerental van 20.000

min-1 en daarbij een vermogen van 39 kW en

een koppel van 84 Nm (bij 4.450 min-1). 

Voor standaard producten is de gekozen va-

cuümoplossing relatief mogelijk wel wat duur-

der, maar de grote winst zit hier in de volconti-

nue en onbemande productie. <<<

M E T A A L B E W E R K E N

Verzekering als paraplu bij
mooi weer
Erowa robot en Mikron bewerkingsma-

chine worden aangestuurd met behulp

van een en hetzelfde CAM-softwarepak-

ket van Heidenhain, inclusief simulatie-

mogelijkheden. Dat laatste is voor Ben

Snip van belang om beschadiging van de

spindel te voorkomen, iets waarmee hij in

het verleden wel eens is geconfronteerd.

Weliswaar was Mefion verzekerd, maar

het was voor de verzekeringsmaatschap-

pij prompt aanleiding om de verzekering

stop te zetten. Ter illustratie van de wijs-

heid dat verzekeringen vooral bedoeld

zijn als paraplu bij mooi weer. “Als het re-

gent trekken ze hem terug.”

Draaien en frezen 
Mefion telt zeven medewerkers en is als

toeleverancier vooral actief voor markt-

segmenten als de semiconductor en me-

dische industrie, de lucht- en ruimtevaart

en de luxe jachtbouw. De afzetmarkt be-

vindt zich daarbij met name in Neder-

land, al zijn er ook wat contacten in

Duitsland en Ierland. Het specialisme be-

staat met name uit het draaien en frezen

van kleinere (tot een basis van 500 mm x

500 mm) en hoogwaardige producten uit

aluminium en kunststof en in mindere

mate, rvs en titaan. Het machinepark telt

naast een aantal draaimachines onder

meer drie-, vier- en vijfassige bewerkings-

machines van Hermle en Mikron. 

De gripper van de robot voor het transport van de

productpallets, met rechts de vacuümaansluiting

Voorbeeld van een achtvoudige opspanplaat, waarin

de producten aan de onderzijde worden bewerkt.

Het spanvlak vormt het spiegelbeeld van het aan de

bovenzijde bewerkte productoppervlak

Alle zestien palletplaatsen in het magazijn

beschikken over een eigen vacuümaansluiting om

het vacuüm over te nemen
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