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! Met elke nieuwe generatie vliegtuigen zet de 
luchtvaartindustrie in technologisch opzicht een 
flinke stap vooruit. Dat gebeurt ook nu weer, met 
de opmars van composieten. De komende jaren zal 
het aandeel hiervan in vliegtuigen tot boven de 50 
procent gaan stijgen. Daarmee samen hangt de 
toename van titaan in vliegtuigen. Metal-Alliance.be 
organiseerde onlangs bij het Belgische Asco 
Industries een themamiddag. De hamvraag: wat 
betekenen de nieuwe materialen voor de 
verspaning? 

Waar andere luchtvaarttoeleveranciers vooral nog 
aluminium verspanen, is de focus bij Asco Industries 
al sterk richting titaan verschoven. Elke maand wordt 
zo’n 80 ton van dit materiaal verspaand, vooral in de 
vestigingen in Zaventem en Canada. Dit zijn onder 
andere grote delen voor het landingsgestel van de 
Airbus A380, die uit gesmeed titaan 10V2Fe3Al 
worden gefreesd. “Dit is een legering die lastiger te 
bewerken is dan het klassieke titaan 6Al4V”, 
verduidelijkt Tim Broeckhoven, industrial 
development manager bij Asco Industries. 

Titaan verspanen: 
machine, gereedschap en 
freesstrategie
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Snijsnelheden liggen al vlug op de helft of minder van 
het frezen van het klassieke titaan. De reden waarom 
Boeing en Airbus voor het moeilijke materiaal kiezen, 
is dat dit betere vermoeiïngseigenschappen heeft. De 
smeedstukken waar Broeckhoven over praat, wegen 
in de uitgangsvorm zo’n 900 kilo. De afgewerkte 
stukken komen niet verder dan 300 kilo. Qua lengte 
variëren ze van 800 tot 2500 mm.

Honderden uren 
verspanen  Deze 
onderdelen vergen een 
lange verspaningstijd. “Het 
ruwen doen we meestal 
op een multispindel type”, 
zegt Tim Broeckhoven. Tientallen uren kost het 
ruwen van landingsgestelstukken. En dan moeten de 
stukken worden omgespannen op een andere 
machine voor het finishen. De productie van een 
titaan onderdeel voor de JSF kost zelfs enkele 
honderden uren machinetijd. “Eén machine die alles 
kan, is een uitzondering. Slechts in één geval hebben 
we die, een tweespindel vijfassige machine met een 
Gimbal kop.” Het ontwikkelen van dit proces heeft de 
Belgische verspaner veel tijd gekost. Vooral om de 
juiste balans te vinden tussen de freesstrategie, de 
opspanning, de vibraties en de nauwkeurigheid. 
“Tijdens het ruwen van titaan belast je de vijfassige 
kop te zwaar als je klassieke freesstrategieën inzet. 
Daarom hebben we naar een methode gezocht 
waarin de vibratie-energie opgenomen wordt in het 
opspangereedschap en niet in de kop. Zo houd je de 
geometrie van de machine.”

Stijfheid is essentieel Stijfheid is, vindt Tim 
Broeckhoven, een van de cruciale punten van de 
machine als je met titaan aan de slag gaat. 
Fabrikanten reppen in hun brochures vaak over de 
statische stijfheid, die meestal wel goed is. “De 
problemen ontstaan door de dynamische stijfheid. 

Deze varieert per positie van de spindel en kan heel 
erg uiteenlopen en voor problemen zorgen.” Zo doet 
Asco Industries bepaalde titaanbewerkingen enkel 
met de spil in het onderste deel van de machine, 
omdat zodra de ram te hoog gepositioneerd is, de 
stijfheid van de machine onvoldoende is om een 
hoge nauwkeurigheid van de stukken te kunnen 
waarborgen. Broeckhovens ervaring is dat vijfassige 

machines stabieler zijn als 
de a-as in de tafel zit. De 
kop staat dan namelijk stil, 
de tafel zwenkt. Bij 
portaalmachines zie je 
vaak een groot verschil in 
nauwkeurigheid of er nu 
dicht bij de tafel wordt 

verspaand of hoog bij het portaal. 

‘Waterval frezen‘   De engineers van deze 
verspaner zoeken voortdurend naar nieuwe 
freesstrategieën. Bij het frezen van dunwandige 
producten met een hoge verhouding tussen lengte 
en dikte van de wand, past men het zogenaamde 
waterfall cutting toe. Door een dunne flank in 
stappen van boven naar beneden te frezen, waarbij 
je aan de voet zolang mogelijk het materiaal laat 
staan, hou je de wand stabiel en voorkom je trillingen 
in het gereedschap en doorbuigen van de wand. De 
vuistregel is dat je voldoende stabiel kunt frezen als 
de lengte niet hoger is dan acht keer de breedte van 
de basis. Om voldoende productief te verspanen, zet 
men multi flute gereedschappen in, waardoor men 
de voeding hoger kan zetten. “Ook feed mill is een 
goede strategie”, geeft Tim Broeckhoven nog een 
voorbeeld. “Je neemt weliswaar weinig materiaal 
weg, maar wel met een zeer hoge snelheid. De 
snijkrachten op de frees zijn vooral axiaal. Dat is geen 
probleem omdat deze axiale krachten het 
gereedschap in de spindel duwen, wat doorbuigen of 
trillingen voorkomt.” Daarmee haal je dus hogere 
verspaningsdebieten. 

Asco Industries: stijfheid van 
machine en gereedschap-
opname cruciaal
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Gereedschaphouder  Titaan 
frezen vereist dat het totale plaatje 
klopt. Opspansysteem, 
gereedschaphouder: alles moet op 
de extreme belastingen bij het 
verspanen van dit materiaal zijn 
afgestemd. Daarom kijkt men bij 
Asco Industries voor de 
toekomstige generatie machines 
naar gereedschapopnames HSK 
125 en HSK 160. Onderzoek door 
Boeing laat namelijk zien dat het 
buigmoment bij het frezen van 
titaan zeer hoog is. Daarom heb je 
extreem stijve 
gereedschapopnamen nodig. “Wil 
je diepe snedes en lange 
gereedschappen, dan krijg je 
onherroepelijk slijtage aan je 
gereedschaphouder”, zegt Tim 
Broeckhoven. De 
gereedschapopspanning is een 
punt om goed naar te kijken. Waar 
je verder nog op moet letten, is de 
tijd die nodig is voor het 
verwisselen van wisselplaten. Bij 

de Belgische verspaner doet men 
dat pas sinds kort, omdat de 
ervaring leert dat de set up kosten 
van een gereedschap niet 
verwaarloosbaar zijn. Een 
voorbeeld is een frees met 80 
wisselplaatjes. Broeckhoven: “Per 

wisselplaatje kost het 30 seconden 
om een nieuwe te monteren. Dus 
per frees hebben we 40 minuten 
set up tijd. Op een driespindelige 
machine praat je dan over een uur 
en twintig minuten.” 

Meten op machine  Als er een 
sector is waar nauwkeurigheid en 
traceerbaarheid essentieel zijn, 

dan is het wel de 
luchtvaartindustrie. Hoewel elke 
component afzonderlijk wordt 
nagemeten, meet Asco Industries 
ook veel op de machines zelf. Op 
alle 4- en 5-assige machines zet 
men probes in om tactiel te meten. 
De gereedschappen zijn daarnaast 
van een chip voorzien, met daarin 
opgeslagen alle belangrijke 
informatie over het gereedschap, 
zoals toollife en geometrie, 
afkomstig van het voorinstellen. De 
besturing kan op basis hiervan 
automatisch voor de noodzakelijke 
compensatie zorgen. 
Gereedschapmagazijnen kunnen 
voor een luchtvaartverspaner 
eigenlijk niet groot genoeg zijn. 

De leden van Metal-Alliance be die aanwezig 
waren tijdens het bezoek aan Asco 
Industries. Ze lieten zich door experts uit de 
luchtvaart bijpraten over ontwikkelingen in 
deze sector en wat van machines verwacht 
wordt. Op de foto staan ze in de afdeling 
waar het landingsgestel voor Airbus wordt 
verspaand.

Dynamische 
stijfheid belang-
rijker dan statische
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“We willen in de nieuwe 
machines naar 150 
gereedschappen in de 
machine, zodat we meer 
verschillende producten op de 
machine kunnen maken zonder 
telkens het magazijn leeg te 
moeten halen.” Bij de 
gereedschappen gaat het er 
volgens Tim Broeckhoven 
vooral om de totale 
verspaningskosten per kilo in 
een optimale verhouding tot de 
freestijd te houden. “De 
material removal rate heeft een 
bepaald optimum. Pas op dat 
je daar niet zover van weggaat 
door een hoge slijtage van je 
gereedschappen dat je 
kostprijs per kilo weggefreesd 
materiaal omhoog schiet.”  

"

Asco Industries:

135 machines, 

218 spindels

Het Belgische familiebedrijf Asco Industries 
heeft zich in de voorbije decennia een sterke 
positie verworven als 
luchtvaarttoeleverancier. Het bedrijf, met 
vestigingen in België, Duitsland en Canada, 
richt zich uitsluitend op de 
luchtvaartindustrie. 

De helft van de omzet komt bij Airbus 
vandaan (onder andere met de productie 
van slat tracks voor alle Airbustoestellen); 
zo’n 38 procent omzet wordt bij Boeing geboekt (onder andere componenten 
voor de 737, 777 en de nieuwe 787). De rest van de omzet komt van 
fabrikanten van regionale vliegtuigen, zoals Bombardier en Embraer. Het bedrijf 
telt zo’n 1100 medewerkers en boekte vorig jaar een omzet van ruim 300 
miljoen Amerikaanse dollars. 

In de drie vestigingen van Asco Industries staan alles bij elkaar geteld 135 CNC-
machines opgesteld met 218 spindels. Het ruwen gebeurt namelijk veel op 
meerspindel machines. Behalve titaan wordt er ook veel aluminium verspaand, 
evenals gehard staal. In de Duitse vestiging worden bijvoorbeeld de rails waarop 
de stoelen (de seatrails) staan gemonteerd uit aluminium gefreesd op 
Handtmann machines. Dit zijn profielen tot zes meter lengte. Voor high speed 
verspaning hebben we machines met spindels met 100 kW vermogen en 
30000 toeren per minuut. In Canada freest het bedrijf voor Boeing 
romponderdelen uit aluminium op Ingersoll machines. In Zaventem staan zowel 
flexibele bewerkingscellen op basis van Mandelli en Cincinnati machines, 4-
assige machines, waarop zowel geruwd als gefinished wordt. 

Meer informatie:

Dufieux 

Asco Industries

Metal Alliance be
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