
Titel zum 
zweiten Teil

Von Lager über Verarbeitung
bis Auslieferung

Entspannt 
Formen 
bauen. 

Budowa 
form bez 
naprężeń.
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Od samego początku głównym czynnikiem jakości 
wszystkich produktów firmy HASCO jest materiał 
wyjściowy: stal odprężona cieplnie. Dzięki niej 
jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa najlepsze 
warunki do budowy precyzyjnych i wytrzymałych 
form. Wysokiej jakości materiał, z którego 
wykonane są płyty HASCO niesie ze sobą wiele 
korzyści. Jego główną zaletą jest minimalizacja 
ryzyka uszkodzenia płyty podczas obróbki. Na 
co, jak wiadomo, nie można sobie pozwolić. 
Zastosowanie kompleksowego łańcucha działań, 
pozwala nam na zredukowanie naprężenia w  
płytach. Pierwsze kroki ku temu podejmowane są 
już na poziomie produkcji samej stali. Wspólnie z 
naszymi dostawcami i producentami wdrożyliśmy 
procesy takie jak wyżarzanie odprężające oraz 
zdefiniowaliśmy parametry określające redukcję 
naprężeń. To samo tyczy się przeprowadzanej 
u nas obróbki dostarczonej stali. Dzięki naszej 
wiedzy z zakresu materiału jakim się posługujemy 
oraz surowym wymogom dotyczącym jego 
obróbki, umożliwiamy Państwu łatwą i niezawodną 
produkcję form, a co za tym idzie przyczyniamy się 
do Państwa sukcesu.
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Wysoka jakość stali ma swój początek w 
odlewie. Pokazany na fotografii odlew dolny 
pozwala na produkcję jakościowego materiału 
wyjściowego, będącego bazą dla późniejszej 
produkcji płyt HASCO. Podczas samego 
odlewu stop wlewa się powoli poprzez system 
kanałowy, jest kontrolowany w kokilach, po 
czym powoli krzepnie. Ważne jest aby dać 
materiałowi wystarczającą ilość czasu, dzięki 
temu powstaje czysta, homogeniczna stal 
spełniająca surowe wymagania specyfikacji 
HASCO. Oczywiście wszystkie gatunki 
stali odpowiadają również wymaganiom 
typowych analiz chemicznych jakości stali 
zdefiniowanych przez niemieckie normy 
przemysłowe. 

W przypadku form o szczególnie wysokiej 
jakości, gdzie elementy są polerowane na 
wysoki połysk konieczne jest osiągnięcie 
absolutnie homogenicznej mikrostruktury 
bez segregacji poprzez wykorzystanie 
przetopu elektrożużlowego, w skrócie ESU. 
Unowocześnione metody topienia i zastygania 
materiału zapobiegają powstawaniu 
niemetalicznych wtrąceń i powodują bardzo 
wysoką czystość.

Jakość  
odlewania

W czasie odlewu płynna stal narasta 
w kokilach od płyty dolnej.



05



06

Półwyrób stalowy należy przekształcić do 
żądanych wymiarów. Tutaj kładziemy nacisk 
głównie na dokładne kucie za pomocą 
hydraulicznych pras kuźniczych spełniających 
surowe wymagania europejskich norm 
przemysłowych. Do szczególnych zalet tej 
metody należą wysoka elastyczność jak i 
krótki czas realizacji. Głównym celem kucia 
jest powstanie konstrukcji stalowej bez 
ubytków i porowatości od powierzchni aż do 
rdzenia dzięki masywnym odkształceniom 
materiału. Taką właśnie stal odnajdujemy 
w płytach HASCO, dzięki czemu możliwe 
jest powstanie wytrzymałych i jakościowych 
form. Te same kryteria tyczą się również 
powstawania naszych stalowych prętów.

Formowanie stali

Młot prasy kuźniczej działa z siłą 
nacisku równą 1000 ton i uderza 
przy temperaturze od 1.100 do 
1.250˚C.
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Odlewanie i odkształcanie mogą wytworzyć w stali 
niepożądane naprężenia, które w konsekwencji tylko 
się powiększają, a im większe naprężenie, tym większe 
ryzyko odkształceń obrabianej płyty. Wykorzystując swoje 
wieloletnie doświadczenie nasi poddostawcy minimalizują 
naprężenia materiału dzięki wyżarzaniu odprężającemu 
w piecach do wyżarzania już na etapie produkcji stali. W 
rezultacie stal narzędziowa charakteryzuje się większą 
możliwością obróbki, a płyty HASCO lepszą stabilnością 
wymiarową, co można zauważyć już w procesie cięcia. 
Naszym zadaniem jest umożliwienie Państwu pracy na 
wysokim poziomie jakości.

Ukierunkowane  
zmniejszenie naprężeń

W czasie wyżarzania odprężającego 
stal zostaje powoli rozgrzana do tempe-
ratury 550-650˚C. Temperatura ta jest 
utrzymywana przez 1 do 2 godzin,  
po czym materiał zostaje powoli  
wystudzony.
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HASCO przykłada szczególną uwagę do tego, aby nasze 
płyty zachowały płaską powierzchnię i równe wymiary. 
W tym celu pozbawiony naprężeń materiał, przed 
dostarczeniem, zostaje poddany walcowaniu. Proces ten 
nadaje, uformowanym w trakcie kucia stalowym sztabom, 
płaskości i równości.
Zachowanie wąskich tolerancji tworzy najlepsze warunki 
do dalszego przetwarzania i pozyskania wysokiej jakości 
odprężonych płyt, a co za tym idzie niewypaczonych form.

Myślenie do przodu  
ułatwia pracę

Nadane tolerancje na wyprostowa-
nych stalowych sztabach wynoszą 
max. 1 mm odchylenia na 1 m 
długości. 
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Zerowa tolerancja błędu

Potężne formy, aby były rentowne i konkurencyjne, 
potrzebują solidnego fundamentu: wolnego od błędów 
materiału. Każda partia stali, przed dostarczeniem do nas, 
zostaje poddana badaniu ultradźwiękowemu. Badanie 
to spełnia najwyższej jakości warunki europejskich norm 
przemysłowych dotyczących testów ultradźwiękowych. 
Jeżeli, pomimo wymagającej metodzie obróbki, w materiale 
będą występowały błędy, cała partia wraca z powrotem na 
halę produkcyjną.  Nasze wysokie standardy jakości mają 
na celu umożliwienie Państwu szybkiej i łatwej pracy.

Metoda AVG nie dopuszcza żadnych 
odstępstw od specyfikacji HASCO.
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Nasz kompleksowy magazyn stali zapewnia ciągłość dostaw 
płyt dzięki dużej dostępności produktu. Również tutaj 
przykładamy ogromną wagę do jakości. Na etapie przyjęcia 
towaru do HASCO sprawdzona zostaje zgodność wszystkich 
przychodzących stali  z określonym składem chemicznym 
oraz tolerancjami wymiarowymi. Dobrze zorganizowany 
magazyn zapewnia kontynuację naszej produkcji jak również 
szerokie portfolio naszych odprężonych cieplnie płyt.

Pewne wymiary

Magazyn stali surowej HASCO 
zapewnia wysoką dostępność oraz 
krótki czas realizacji w procesie 
obróbki gotowych płyt. 
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Z dużych arkuszy stali zostają wycięte pojedyncze płyty 
zgodnie z wymiarami podanymi przez klienta. HASCO 
stosuje do tego celu w pełni zautomatyzowaną technologię 
cięcia, której zalety ułatwiają dalszą obróbkę zarówno 
u nas jak i u klienta. Delikatny proces cięcia za pomocą 
precyzyjnych pił tarczowych zapobiega powstawaniu 
naprężenia w podstawowej strukturze materiału. Metoda ta 
wpływa bezpośrednio na dalsze przetwarzanie płyt dzięki 
czemu optymalizuje czas realizacji w naszym procesie 
produkcyjnym.

Ostre cięcie

Płyty składowane w magazynie stali 
surowej są automatycznie dostarczane 
do maszyn tnących.
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Stałe chłodzenie ogranicza dopływ 
ciepła w obszarze krawędzi, a tym 
samym naprężenia w materiale.
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Bezpośrednia dostępność 
o każdej porze

Potrzebują Państwo szybko odprężoną 
cieplnie płytę do budowy formy? Jesteśmy 
na to gotowi. Nawet jeśli nie posiadamy płyty 
we wskazanym przez Państwa wymiarze w 
naszym magazynie materiałów gotowych, to 
możemy ją sprawnie i szybko przygotować 
korzystając ze stali składowanej w magazynie 
surowców. W ten sposób zapewniamy krótki 
czas realizacji zamówienia i dostawy płyt. Nasz 
w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego 
składowania umożliwia przechowywanie 
średnio 5.000 wyżarzonych i odprężonych  
cieplnie surowych płyt do natychmiastowej 
dalszej obróbki.  

Dla usprawnienia pracy stosujemy system 
bezzałogowego transportu za pomocą 
zautomatyzowanych wózków widłowych, 
które odbierają płyty, przewożą je 
bezpośrednio na miejsce obróbki, stamtąd 
transportują je do działu kontroli jakości,  
a następnie do działu pakowania i wysyłek. 
Takie działanie zwiększa prędkość produkcji 
i usprawnia czas realizacji, a co za tym 
idzie umożliwia nam elastyczną reakcję na 
Państwa potrzeby.

Zintegrowany magazyn 
płyt zapewnia krótkie 
czasy reakcji i w pełni 
zautomatyzowany 
przebieg produkcji.
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Precyzyjna obróbka
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W naszych komórkach obróbczych ESP 
obrabianie płyt odbywa się szybko, sprawnie 
i precyzyjnie. Wszystkie maszyny z linii 
produkcyjnej HASCO pracują równolegle i 
skrawają różne powierzchnie płyt w jednym 
zamocowaniu. Specjalnie opracowany przyrząd 
konsekwentnie minimalizuje wprowadzanie 
naprężenia w materiale. W celu uzyskania 
dokładnie takiej samej mikrostruktury, 
procesy walcowania i kucia przeprowadzane 
są równomiernie po obu stronach. Wysoka 
precyzja w obróbce płyt daje widoczny rezultat 
w strukturze powierzchni płyt typowej dla 
jakości HASCO.

Zoptymalizowane procesy 
produkcji minimalizują 
powstawanie naprężeń w czasie 
obróbki płyt, niezależnie od ich 
wymiaru.
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Dokładne  
powierzchnie

Elastyczny System Produkcji (ESP) 
zapewnia dodatkowe możliwości dla obróbki 
wyżarzonych, odprężonych cieplnie płyt. 
Odpowiednie 5-stronne frezowanie zapewnia 
wysoką prędkość obróbki przy jednoczesnej 
dokładnej jakości powierzchni, a co za tym 
idzie szybki czas realizacji zamówienia. 
Dokładna obróbka minimalizuje powstawanie 
naprężeń w procesie frezowania.  

Ciągłe zaopatrzenie stacji produkcyjnych 
w niezbędny materiał jest możliwe dzięki 
automatycznemu systemowi buforowemu, 
który permanentnie przechowuje gotowe 
płyty i dostarcza je autonomicznie do 
punktów obróbki. 

Dokładne zaciskanie 
materiału redukuje 
wprowadzanie naprężeń 
podczas szybkiej  
5-stronnej obróbki.
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Wystawione  
na próbę

Mimo tego iż cały proces produkcyjny płyt 
HASCO kładzie szczególny nacisk na jakość, 
wszystkie produkty są na koniec raz jeszcze 
dokładnie sprawdzane. Specjalna maszyna 
pomiarowa za pomocą geometrycznych 
pomiarów sprawdza zachowanie surowej 
specyfikacji odnośnie płaskości, równoległości  
i odległości od środka. 

To właśnie na tym końcowym etapie dają 
swój rezultat wszystkie stosowane przez 
nas procedury dotyczące zachowania i 
przestrzegania najwyższych standardów 
jakości. Nasz cel zostaje osiągnięty – możemy 
dostarczyć wysokiej jakości płytę w najlepszym 
z możliwych, odprężonym cieplnie materiale.

Sprawdzanie surowej 
specyfikacji za pomocą 
testera o wysokiej 
wrażliwości  
(wg. norm DIN).
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Gotowe płyty i normalia są wysyłane 
bezpośrednio do naszych klientów w jak 
najszybszy sposób. W dziale logistyki towar 
zostaje poddany ostatecznemu sprawdzeniu 
i bezpiecznemu pakowaniu w zależności od 
tego czy są to płyty czy też normalia. Każda 
płyta otrzymuje swoją etykietę , na której 
widnieje odpowiedni numer zamówienia. 
Również na tym etapie dokładamy wszelkich 
starań aby uzyskać jak najkrótsze czasy 
realizacji i szybką dostawę. Dzięki czemu 
mogą Państwo w krótkim czasie zrealizować 
swoje projekty.

Bezpieczne pakowanie, 
szybka wysyłka

Ostatnia stacja, bezpieczne 
pakowanie i szybka wysyłka 
dostawy z pomocą działu 
logistyki HASCO.
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Gotowe dla Państwa!

P K
Normalia - P
Płyty niewiercone, obustronnie  
obrobione. Do form, narzędzi i maszyn.

Normalia - K 
Płyty wiercone, obustronnie obrobione. 
Mogą być łączone na zasadzie 
modułowej. Dotyczy to zarówno form 
wtryskowych, do wytłaczania,  
jak i ciśnieniowych.

Konsekwentne stosowanie odprężonego 
cieplnie materiału do budowy form 
zapewnia ich niezawodność i brak 
odkształceń.
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