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> Aluminium legeringen van vervullen in steeds

aluminium

ACP 5080

toenemender mate een belangrijke functie in verschillende
industrie toepassingen en branches. Onze doelmarkten zijn de
machinebouw, automotive-, semicon-, solar-, medische-, luchten ruimtevaart industrie.
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Legering: EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7)
Vlakgefreesde, spanningsarme aluminium precisie gietplaten

ACP 5080R
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Legering: EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7)
Rondom gezaagde, spanningsarme aluminium gietplaten

Onze corebusiness is de productie, distributie en servicing van
gegoten gefreesde precisieplaten. De succesvolle markt introductie
van de precisie gietplaat ACP 5080in 1985, vormt de basis voor de
enorme snelle groei die Metaalketen heeft doorgemaakt in de
afgelopen jaren. Gegroeid is tevens onze voorsprong in de ervaring
en know-how. Hedentendage neemt ACP 5080 een toppositie in op
de internationale markt.

ACP 6000
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Legering: Type 7xxx
Vlakgefreesde, spanningsarme aluminium precisie gietplaten

PLANAL
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Legering: EN AW-5083, 6082, 7075
Vlakgefreesde aluminium precisie walsplaten

Aluminium walsplaten, Rondstaven

In samenwerking met onze gieterijen wordt er continue
pionierswerk verricht met betrekking tot nieuwe dimensies en
toepassingsgebieden van gietblokken. Iedere gewenste afmeting
binnen de beschikbare dikten en plaatformaten is realiseerbaar in
ons ultra modern ingericht service centrum. Onze toegevoegde
waarde verdiept zich tot en met het uitleveren van compleet
bewerkte componenten voor assembly, die op een “state of the art”
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Legering: EN AW-5083, 6082, 2017A, 7075
Aluminium rondstaf volgens EN 573-3 en EN 755-1, -2, -3

AMP 2000 | AMP 7000 | AMP 8000

pag. 14 - 15

Legering: 2xxx, 7xxx
Hoogvaste aluminium walsplaten

Aerospace
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Legering: oa. 3.1354 (2024), 3.4364 (7075), 3.3214 (6061)
Aluminium sheets, platen, stafmaterialen

CNC machinepark met de hoogste precisie op
Compleet bewerkte aluminium componenten

vervaardigd worden.
Het kwaliteitsmanagementsysteem is
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Innovatieve CNC bewerking op

volgens

DIN EN ISO 9001:2000 en EN 9120. Bovendien is de fabriek die
volgens QSF-D
Metaalketen vertegenwoordigt
als voorraadhoudend service centrum voor “aerospace” applicaties.
Metaalketen komt tegemoet aan de hooggestelde eisen die de markt

Metaalketen, HENGELO (NL)

verlangt door competentie, beschikbaarheid, leverbetrouwbaarheid,

Telefoon +31-(0)74 - 243 64 55

kwaliteit en service.

Fax

+31-(0)74 - 291 50 29
info@metaalketen.com

Metaalketen:

www.metaalketen.com

Providing leading-edge Aluminium Cast Plate solutions to
improve our customers' global competitiveness!
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Tweezijdig vlakgefreesde spannings arme
aluminium precisie gietplaten
>

Perfecte vlakheid, een zeer goede verspaanbaarheid en een goede

trekvastheid zijn de doorslaggevende voordelen van de aluminium precisie gietplaten ACP 5080. Vanwege de gietstructuur en een gecontroleerde warmtebehandeling blijft het ACP 5080 in iedere bewerkingsfase
uiterst vormstabiel.
ACP 5080 platen worden aan beide zijden vlakgefreesd met zeer

Technische gegevens ACP 5080
Chemische samenstelling: EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7)
vlg. EN 573-3
3.3547
Toleranties:
Oppervlakteruwheid R a
Dikte
Onvlakheid ≤ 6 mm dikte

nauwkeurige toleranties. Hierdoor vervallen de kosten die gewoonlijk
voor de oppervlaktebewerking zouden ontstaan.
Voordelen:
Homogeen gegloeid en spanningsarm
Fijn korrelige structuur en lage poreusiteit
Uitstekende vormstabiliteit
Goede mechanische- en fysicalische eigenschappen
Thermische nabehandeling overbodig
Verkrijgbaar vanaf 5 mm dikte

eigenschappen:
Verspanen

zeer goed

HSC verspaning

uitstekend

Corrosiebestendigheid

zeer goed

Lassen (TIG, MIG)

goed (met S Al 5183)

Difussiedichtheid

zeer goed

Anodiseren

goed, niet decoratief

Hardcoaten

goed

Chromateren

goed

Etsen

goed

Polijsten

goed

≤ 0,4 µm
+/- 0,1 mm
Afhankelijk van de dikte en
afmeting tussen 0,15 en 0,50 mm.
De onvlakheid heeft betrekking op
de totale oppervlakte en niet
alleen op een lineair deel van een
plaat. Door deling van de plaat
wordt de onvlakheid niet
proportioneel gereduceerd.

Lengte/breedte
(op maat gezaagde platen) ISO 2768 - m
(nauwkeuriger op aanvraag)
Typische mechanische-en fysicalische eigenschappen:
240 - 290 MPa (N/mm2)
Trekvastheid Rm
110 - 130 MPa (N/mm2)
0,2 % rekgrens R p0,2
Rek bij breuk A10 %
16
Brinellhardheid HB
70
Soortelijk gewicht
2,66 g/cm3
Warmtegeleidingsvermogen110 - 140 W/(mK)
Elektrisch geleidingsvermogen16 - 19 MS/m (m/Ω mm2)
Elasticiteitsmodulus
~70.000 N/mm2
Thermische
24,2 * 10-6/K
Leverbare afmetingen:
Dikte tussen 5 mm en 101,6 mm.

Dikte
≥ 15 mm
≥ 10 mm
≥ 10 mm
≥ 5 mm

max. breedte (ca.)
2050 mm
1550 mm
1300 mm
1300 mm

max. lengte (ca.)
3350 mm
3670 mm
4000 mm
2500/3000 mm

Elke gewenste dikte boven 101,6 mm kunnen op aanvraag op
korte termijn vervaardigd worden. Op maat gezaagde platen,
schijven en ringen leverbaar in iedere gewenste afmeting binnen
de beschikbare dikten en plaatformaten. De platen zijn tweezijdig
voorzien van beschermfolie.
Toepassingsgebieden:
Tooling
Opspantafels
Montageplaten
Fijn mech. componenten
Proceskamers

Spiegelplaten
Vormen en Matrijzen
Drukmachines
Verpakkingsmachines
Optica

ACP 5080
M A D E

I N

G E R M A N Y
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Tweezijdig vlakgefreesde spanningsarme
aluminium precisie gietplaten
>

ACP 6000 zijn tweezijdig vlakgefreesde aluminium precisie gietplaten,

bestaande uit een legering van het type 7xxx. Deze legering waarborgt
een uitstekende verspaanbaarheid en een acceptabele trekvastheid.
Zeer nauwe toleranties worden bereikt ten aanzien van de oppervlakteruwheid, dikte en onvlakheid.

Technische gegevens ACP 6000
Chemische samenstelling:
Toleranties:
Oppervlakteruwheid R a
Dikte
Onvlakheid ≥ 6 mm dikte

≤ 0,4 µm
+/- 0,1 mm
Afhankelijk van de dikte en
afmeting tussen 0,15 en 0,50 mm.
De onvlakheid heeft betrekking op
de totale oppervlakte en niet
alleen op een lineair deel van een
plaat. Door deling van de plaat
wordt de onvlakheid niet
proportioneel gereduceerd.

Voordelen:
Homogeen gegloeid en spanningsarm
Fijn korrelige structuur en lage poreusiteit
Uitstekende vormstabiliteit
Verkrijgbaar vanaf 5 mm dikte

Al-legering type 7xxx

Lengte/breedte
(op maat gezaagde platen)

ISO 2758 - m
(nauwkeuriger op aanvraag)

eigenschappen:
Verspanen

zeer goed

HSC verspaning

uitstekend

Corrosiebestendigheid

redelijk

Lassen (TIG, MIG)

Geschikt (bijv. met S Al 4043A)

Anodiseren

geschikt (niet decoratief)

Polijsten

goed

Typische mechanische- en fysicalische eigenschappen:
Trekvastheid Rm
min. 165 MPa (N/mm2)
0,2 % rekgrens R p0,2
min. 105 MPa (N/mm2)
Rek bij breuk A5 %
3
Brinellhardheid HB
65
Soortelijk gewicht
2,8 g/cm3
Warmtegeleidingsvermogen
140 W/(mK)
Elektrisch geleidingsvermogen
19-24 MS/m (m/Ω mm2)
Elasticiteitsmodulus
~71.000 N/mm2
Thermische
24,6 * 10-6/K

Leverbare afmetingen:
Dikte tussen 5 mm en 101,6 mm.
Dikte
≥ 10 mm
≥ 5 mm

max. breedte (ca.)
1550 mm
1300 mm

max. lengte (ca.)
3670 mm
3000 mm

Elke gewenste dikte boven 101,6 mm kunnen op aanvraag op korte
termijn vervaardigd worden. Op maat gezaagde platen, schijven en
ringen leverbaar in iedere gewenste afmeting binnen de beschikbare
dikten en plaatformaten. De platen zijn tweezijdig voorzien van
beschermfolie.

Toepassingsgebieden:
Tooling
Opspantafels
Montageplaten
Fijn mech. componenten

Proceskamers
Vormen en matrijzen
Drukmachines
Optica

ACP 6000

MADE IN GERMANY
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TWEEZIJDIG VLAKGEFREESDE ALUMINIUM
PRECISIE WALSPLATEN
>

PLANAL kwaliteiten zijn

tweezijdig vlakgefreesde walsplaten,
die zich kenmerken door een
combinatie van een hoge precisie
met een hoge trekvastheid. Door het

Technische gegevens
Verspanen
Lassen (TIG, MIG)
Anodiseren

PLANAL 5083
goed
goed (met S Al 5183)
goed, niet decoratief

Chemische samenstelling:

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7) EN AW-6082 (AlSi1MgMn) EN AW-7075 (AlZn5,5MgCu)
vlg. EN 573-3
vlg. EN 573-3
vlg. EN 573-3
3.3547 (AlMg4,5Mn)
3.2315 (AlMgSi1)
3.4365 (AlZnMgCu1,5)

tweezijdig vlakfrezen wordt de

PLANAL 6082
goed
goed (met S Al 5356/5183)
zeer goed, niet decoratie

PLANAL 7075
goed
minder geschikt
geschikt, niet decoratief

walshuid verwijderd, maar blijven de
mechanische eigenschappen en de
toestand van het materiaal
onveranderd.

Toleranties:
Oppervlakteruwheid R a
Dikte
Onvlakheid*

PLANAL 5083 platen ondergaan voor

deel van een plaat. Door deling van de plaat wordt de onvlakheid niet proportioneel gereduceerd.

het frezen een extra warmtebehan-

Lengte/breedte
deling, waardoor de interne spannin- (op maat gezaagde platen)
gen en de kans op vervorming wordt
gereduceerd. Deze platen onderscheiden zich door een grote maat-

Typische mechanische- en
fysicalische eigenschappen:

nauwkeurigheid en een uitstekende

Toestand
Trekvastheid
Rm
corrosiebestendigheid.
0,2 % rekgrens R p0,2
Rek bij breuk A5 %
Brinellhardheid
HB
Voor PLANAL 7075 worden gerekte
Soortelijk gewicht
walsplaten ingezet, hetgeen betekent
Warmtegeleidingsvermogen
Elektrisch geleidingsvermogen
dat eventuele eigenspanningen in
Elasticiteitsmodulus
het materiaal zoveel mogelijk
Thermische
gereduceerd worden. Deze platen
onderscheiden zich door een grote
maatnauwkeurigheid en een zeer

≤ 0,4 µm
≤ 0,4 µm
≤ 0,4 µm
+/- 0,1 mm
+/- 0,1 mm
+/- 0,1 mm
Afhankelijk van de dikte
op aanvraag
op aanvraag
en afmeting tussen
0,15 en 0,50 mm.
*De onvlakheid heeft betrekking op de totale oppervlakte en niet alleen op een lineair

Leverbare afmetingen

vlg. ISO 2768 - m

vlg. ISO 2768 - m

vlg. ISO 2768 - m

(nauwkeuriger op aanvraag)

(nauwkeuriger op aanvraag)

(nauwkeuriger op aanvraag)

Mechanische eigenschappen vlgs. EN zijn afhankelijk van de dikte van de plaat.
0/H111
min. 270 MPa (N/mm2)
min. 115 MPa (N/mm2)
max. 16
min. 70
2,66 g/cm3
110 - 140 W/(mK)
16 - 19 MS/m (m/Ωmm2)
~70.000 N/mm2

T651
min. 295 MPa (N/mm 2 )
min. 240 MPa (N/mm2 )
max. 8
min. 84
2,7 g/cm3
170 – 220 W/(mK)
24 – 32 MS/m (m/Ωmm2)
~70.000 N/mm2

T651/T652
360 - 540 MPa (N/mm2)
260 - 470 MPa (N/mm2)
max. 6
105 – 160
2,8 g/cm3
130 – 160 W/(mK)
19 – 23 MS/m (m/Ωmm2)
~70.000 N/mm2

24,2 * 10-6/K

23,4 * 10-6/K

23,4 * 10-6/K

Dikte
6 - 60 mm

Dikte
15 – 100 mm

Dikte
15 – 250 mm

hoge trekvastheid.
Andere dikten op aanvraag. Op maat gezaagde platen, schijven en ringen mogelijk
in
iedere gewenste afmeting binnen de beschikbare dikten en plaatformaten.
Beschermfolie aan beide zijde.

PLANAL-legeringen in andere legeringen op aanvraag.

Toepassingsgebieden:
Tooling

Gereedschap-geleiders

Opspan tafels

Vormen en matrijzen

Montageplaten

Drukmachines

Fijn mechanische componenten

Optica

Proceskamers

Speciaalmachines

PLANAL

MADE IN GERMANY
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ALUMINUM WALSPLATEN VOLGENS EN - NORM

Technische gegevens
Verspanen
Lassen (TIG, MIG)
Anodiseren
Corrosiebestendigheid

5083
goed
goed (met S Al 5183)
goed, niet decoratie
zeer goed

6082
goed
goed(met S Al 5356/5183)
zeer goed, niet decoratief
goed

2017A
goed
minder geschikt
goed, niet decoratie
voldoende

Chemische samenstelling:

EN AW-5083(AlMg4,5Mn0,7) EN AW-6082(AlSi1MgMn) EN AW-2017A(AlCu4MgSi)
3.3547 (AlMg4,5Mn)
3.2315 (AlMgSi1)
3.1325 (AlCuMg1)

7075
goed
minder geschikt
voldoende, niet decoratief
niet voldoende

EN AW-7075(AlZn5,5MgCu)
3.4365 (AlZnMgCu1,5)

Toleranties:
Oppervlakte
Dikte
Onvlakheid
Lengte (hele plaatafmetingen)
Lengte (op maat gezaagde platen)

gewalst
vlg. EN 485-3
vlg. EN 485-3
vlg. EN 485-3
vlg. ISO 2768 - m

gewalst
vlg. EN 485-3
vlg. EN 485-3
vlg. EN 485-3
vlg. ISO 2768 - m

gewalst
vlg. EN 485-3
vlg. EN 485-3
vlg. EN 485-3
vlg. ISO 2768 - m

gewalst
vlg. EN 485-3
vlg. EN 485-3
vlg. EN 485-3
vlg. ISO 2768 - m

(nauwkeuriger op aanvraag)

(nauwkeuriger op aanvraag)

(nauwkeuriger op aanvraag)

(nauwkeuriger op aanvraag)

Typische mechanische- en
fysicalische eigenschappen: Mechanische eigenschappen volgens EN zijn afhankelijk van de opgegeven dikte van de plaat.
Toestand
0/H111
Trekvastheid Rm
min. 255 MPa (N/mm2)
0,2% rekgrens R p0,2
min. 105 MPa (N/mm2)
Rek bij breuk A5 %
max. 16
Brinellharheid HB
min. 69
Soortelijk gewicht
2,66 g/cm3
Warmtegeleidingsvermogen 110 – 140 W/(mK)
Elektrisch geleidingsvermogen 16 – 19 MS/m (m/Ωmm2)
Elasticiteitsmodulus
~70.000 N/mm2
Thermische
24,2 * 10-6/K
Leverbareafmetingen:

Dikte
5 – 200 mm

T651
min. 275 MPa (N/mm2)
min. 230 MPa (N/mm2)
max. 10
min. 83
2,7 g/cm3
170 – 220 W/(mK)
24 – 32 MS/m (m/Ωmm2)
~70.000 N/mm2

T451
370 – 390 MPa (N/mm2)
min. 240 MPa (N/mm 2)
max. 13
min. 1 05
2,8 g/cm3
130 – 200 W/(mK)
18 – 28 MS/m (m/Ωmm2)
~70.000 N/mm2

T651/T652
360 – 545 MPa (N/mm2)
260 – 475 MPa (N/mm2)
max. 8
105 –160
2,8 g/cm3
130 – 160 W/(mK)
19 – 23 MS/m (m/Ωmm2)
~70.000 N/mm2

23,4 * 10-6/K

23,0 * 10-6/K

23,4 * 10-6/K

Dikte
5 – 250 mm

Dikte
8 – 100 mm

Dikte
5 – 300 mm

Op maat gezaagde platen, schijven en ringen mogelijk in iedere gewenste afmeting binnen de beschikbare
dikten en plaatformaten.

ALUMINUM RONDSTAF, OP MAAT GEZAAGD EN SCHIJVEN
Technische gegevens

6082

7075

Chemische samenstelling:

EN AW-6082(AlSi1MgMn) EN AW-7075(AlZn5,5MgCu)

Typische mech.
Eigenschappen:
Trekvastheid Rm

270 - 310 MPa (N/mm2)

470 - 560 MPa (N/mm2)

0,2 % rekgrens R p0,2

200 - 260 MPa (N/mm )

400 - 500 MPa (N/mm2)

Afmetingen Ø x lengte:

Ø 10 - 400 x 3000 mm

Ø 20 - 400 x 3000 mm

2
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HOOGVASTE ALUMINIUM PLATEN VOOR DE VORMENBOUW

>

AMP 2000, 7000 en 8000 platen

zijn vormstabiele en middelhoog tot
hoogvaste aluminium walsplaten,
met name toepasbaar in de vormenen matrijzenbouw.
kenmerken zijn de extreem
gelijkmatige mechanische

Technische gegevens
Verspanen
Lassen (TIG, MIG)
Polijsten
Anodiseren

AMP 2000
zeer goed
uitstekend
zeer goed
geschikt, niet decoratief

AMP 7000
goed
geschikt
goed
geschikt, niet decoratief

AMP 8000
goed
geschikt
goed
geschikt, niet decoratief

Chemische samenstelling:

Al-legering type 2xxx

Al-legering type 7xxx

Al-legering type 7xxx

gewalst
vlg. EN 485-3
vlg. ISO 2768 - c

gewalst
vlg. EN 485-3
vlg. ISO 2768 - c

gewalst
vlg. EN 485-3
vlg. ISO 2768 - c

(nauwkeuriger op aanvraag)

(nauwkeuriger op aanvraag)

(nauwkeuriger op aanvraag)

Toleranties:

eigenschappen door de gehele
Oppervlakte
Lengte (hele plaatafmetingen)
Lengte (op maat gezaagde platen)

plaatdikte en de zeer goede
homogeniteit.

Hoogvaste walsplaten bieden de

Typische mechanische- en
fysicalische eigenschappen:

vormen- en matrijzenbouw een
werkelijkalternatief voor gereed-

Trekvastheid Rm
schapsstaal. De voordelen zijn de
0,2 % rekgrens R p0,2
Rek bij breuk A5 %
uitstekende verspaanbaarheid, een
Brinellhardheid HB
Soortelijk
gewicht
langere levensduur van gereedschappen
Warmtegeleidingsvermogen
en uiteindelijk een aanzienlijke
Elasticiteitsmodulus
Thermische
cyclustijdwinst (tot 40 %) bij het
injecteren van

Mechanische eigenschappen zijn afhankelijk van de dikte van de plaat.
427 - 450 MPa (N/mm2)
327 - 335 MPa (N/mm2)
4 - 8,9
130
2,89 g/cm3
130 W/(mK)
~73.800 N/mm2

370 - 550 MPa (N/mm2)
265 - 485 MPa (N/mm2)
4-8
100 - 150
2,77 g/cm3
120 W/(mK)
~71.000 N/mm2

390 - 590 MPa (N/mm2)
315 - 550 MPa (N/mm2)
2 - 10,5
105 - 165
2,82 g/cm3
155 W/(mK)
~71.000 N/mm2

22,5 * 10-6/K

23,2 * 10-6/K

23,2 * 10-6/K

Dikte
80 - 730 mm

Dikte
25 - 300 mm

Dikte
25 - 400 mm

Plaatformaten
ca. 1100 x 3140 mm
ca. 2200 x 4500 mm

Plaatformaten
≤ 180 mm dikte
ca. 1520 mm x 3020 mm

Plaatformaten
≤ 148 mm dikte
ca .1520 mm x 3020 mm

> 180 mm dikte
ca. 1220 mm x 3020 mm

> 160 mm dikte
ca .1220 mm x 3020 mm

in

middelgrote en grote series.

Leverbare afmetingen:

Ook in de bewerkingstijd van de
matrijs zelf worden kostenbesparingen
gerealiseerd (verspaning en handling).

Toepassingsgebieden:
Vormenbouw

Spuitgiet matrijzen

Blaasmatrijzen

Prototyping

Mallen

Hydraulic blokken

Machinebouw

Stansgereedschappen

AMP 2000|7000|8000
M A D E I N

E U R O P E
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“AEROSPACE”
HALFFABRIKANTEN
>

Wij bevoorraden een breed aluminium assortiment van

sheets, platen en rondstaf overwegend in de legeringen:

3.1354 (2024)
3.4364 (7075)
3.3214 (6061)

Deze legeringen worden ook in andere industrieën ingezet zoals
in de motorsport, onderzoek en ontwikkeling, de medische
industrie en de halfgeleiders industrie.

Graag informeren wij u nader.
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CNC COMPONENTEN
>

Metaalketen biedt vergaande toegevoegde waarde op het

Gebied van compleet bewerkte aluminium componenten
volgens tekening.

Een ultra modern ingerichte geklimatiseerde productiehal, een
“state of the art” machinepark, de modernste 3D-meetapparatuur
en

personeel staan garant voor een

e

en betrouwbare toelevering van uw uitbestedingswensen.

Onze maximale afmeting voor 5-assige CNC bewerking is
1500 x 3000 x 4500 mm.

In nauwe samenwerking met gespecialiseerde bedrijven voor
nabehandelingen zoals anodiseren, chromateren of lakken zorgt
Metaalketen ervoor dat u het onderdeel direkt voor assembly
beschikbaar heeft.

Daag ons uit!
Wij worden graag geprikkeld door nieuwe technologische
uitdagingen op CNC verspaningsgebied!
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