
Titel zum 
zweiten Teil

Von Lager über Verarbeitung
bis Auslieferung

Entspannt 
Formen 
bauen. 

Construir 
moldes sem 
de tensões.
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O ponto de partida é o fator central da qualidade 
da matéria prima de todos os produtos HASCO: 
aço de baixa tensão. Este permite-nos satisfazer 
da melhor maneira os seus requisitos e condições 
para o fabrico de moldes de elevada precisão e 
desempenho. Tire partido do material da mais alta 
qualidade das placas da HASCO. A sua principal 
vantagem é a minimização do risco de defeitos 
pós-maquinação. Porque nós sabemos que: 
Como construtor e fabricante de moldes, não pode 
arriscar a ocorrência de defeitos. Reduzimos a 
tensão nas nossas placas em toda a cadeia de 
produção. Isso começa na produção do aço. Para 
os fabricantes e fornecedores de aço, temos já 
processos definidos como o recozimento de baixa 
tensão e parâmetros como a redução da tensão. 
O mesmo se aplica a todos os passos do processo 
que executamos na nossa fábrica. Com os nossos 
conhecimentos dos materiais e nossa pretensão de 
um contínuo tratamento cuidadoso dos mesmos, 
asseguramos a fiabilidade do processo de fabrico 
dos seus moldes. Dessa forma, simplificamos o seu 
trabalho e contribuímos para o seu sucesso.
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A elevada qualidade do aço começa com 
a fusão, a segurança dos seus processos 
também. Por exemplo, no caso da fusão sob 
pressão aqui demonstrada, obtemos, no seu 
interesse, a base para um produto final de 
elevada qualidade. É esse o requisito para 
o posterior fabrico das placas HASCO de 
elevada qualidade para a produção de moldes 
de precisão. No caso da fusão sob pressão, 
o material fundido passa, de forma simples e 
controlada, para o interior do molde e arrefece 
lentamente. É importante dar tempo suficiente 
ao material. O resultado é um aço limpo e 
homogéneo, em conformidade com as nossas 
exigentes especificações dos materiais 
HASCO. É claro que todos os produtos 
de aço cumprem os requisitos da análise 
química obrigatória para aços de qualidade, 
estabelecida nas normas da indústria alemã.

Se, para a produção de moldes especiais 
de elevada qualidade, for necessário melhor 
polibilidade e uma textura absolutamente 
homogénea sem segregação, utiliza-se 
o procedimento de refusão de escória 
eletrocondutora. A fusão e arrefecimento 
repetidos do material impede inclusões não 
metálicas e dá origem a uma pureza muito 
elevada.

Fundido em 
qualidade 

Na fusão sob pressão, o aço líquido 
passa da placa de pressão para os 
moldes.
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Deformar o aço em bruto para as dimensões 
pretendidas. Neste ponto, incluímos na  
cadeia de valor adicional, entre outros,  
o processo sofisticado de forjagem em matriz 
aberta, com uma prensa de forjar acionada 
hidraulicamente, em conformidade com os 
exigentes requisitos da norma europeia da 
indústria. A elevada flexibilidade bem como os 
tempos reduzidos são algumas das vantagens 
específicas do processo.  Sentido e finalidade 
da forjagem em matriz aberta manual:  
A deformação maciça do material origina uma 
textura de aço isenta de cavidades e poros, 
desde a superfície até ao núcleo. A vantagem 
do material reside, uma vez mais, nas placas 
HASCO e contribui para que obtenha, na 
produção, moldes de elevada qualidade e 
desempenho.  Aos nossos rolos de chapa 
aplicam-se, evidentemente, os mesmos 
elevados critérios de qualidade.

Aço com forma

O martelo de forjar aplica uma força  
de pressão de 1000 toneladas e a 
forjagem é feita a uma temperatura 
de 1100 a 1250°C
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A fusão e a deformação aplicam tensões indesejadas no 
aço. Estas têm, consequentemente, que ser eliminadas. 
Porque: Quanto maior for a tensão, mais defeitos 
surgirão na posterior maquinação da placa. Minimizamos 
as tensões dos materiais por meio do recozimento de 
baixa tensão (tratamento da estrutura) no forno de 
recozimento controlado, logo na produção do aço e 
utilizamos neste processo a experiência centenária dos 
nossos fornecedores. A sua vantagem: Uma excelente 
maquinabilidade do aço para ferramentas bem como uma 
estabilidade da forma extremamente melhorada das placas 
HASCO, que só se revela quando associada ao processo 
de maquinagem. Consideramos que é nossa função dar-
lhe as capacidades para conseguir um trabalho de elevado 
nível de qualidade.

Reduzir propositadamente 
as tensões

Com o recozimento de baixa tensão, 
o aço é aquecido lentamente até 
uma temperatura de 550 a 650°C. 
Esta temperatura mantém-se durante 
1 a 2 horas. Por fim, segue-se o 
arrefecimento lento do material.
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Atribuímos especial valor à regularidade e retilineidade 
das placas HASCO. Para que possa alcançar rápida e 
facilmente um resultado de qualidade, o material isento 
de tensões é sujeito a fundição contínua antes de ser 
fornecido à HASCO. Isto deixa de parte, no que se refere 
a regularidade e retilineidade, as barras de aço moldadas 
no processo de forja e trata-as hidraulicamente. O facto 
de serem sujeitas a tolerâncias mais reduzidas gera, 
para si e para nós, melhores condições para um melhor 
processamento posterior em chapas distensionadas de 
alta qualidade para a obtenção de moldes indeformáveis.

Pensar mais à frente,  
trabalhar sem pressões

As tolerâncias acima referidas,  
relativamente à retilineidade das 
barras de aço, consideram um  
desvio máximo de 1 mm em 1 m  
de comprimento.
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Tolerância zero a erros 
sistemáticos

Moldes tensionados para um elevado rendimento e 
competitividade necessitam de uma base sólida: material 
isento de falhas. Disso depende tanto a nossa como 
a vossa empresa: Cada carga de aço é inspecionada 
por nós por meio de ultrassonografia. O procedimento 
de verificação está em conformidade com a mais 
elevada classe de qualidade, estabelecida nas normas 
europeias para a indústria relativamente a inspeções por 
ultrassonografia. Se, apesar do sofisticado processo de 
fabrico, surgirem falhas no material, a carga é submetida a 
um novo processo de produção.  Com os nosso elevados 
padrões de qualidade, libertamos-vos de quaisquer 
problemas, para que possam trabalhar rapidamente e com 
segurança.

O processo de inspeção DRD 
(Método Distância-Reforço-
Dimensão) não admite, de modo 
algum, quaisquer desvios no que 
se refere às especificações do 
processo de inspeção da HASCO.
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O stock abrangente de aços assegura uma constante 
fiabilidade dos fornecimentos. Também nesta área nos 
focamos especialmente no tema da certificação de 
qualidade. À entrada para os armazéns da HASCO, 
verificamos os comprovativos das análises químicas 
obrigatórias de cada rolo de chapa bem como o cumprimento 
das tolerâncias das dimensões. O nosso variado stock de 
aço dos melhores tipos assegura a continuidade da nossa 
produção bem como um curto prazo de entrega aos nossos 
clientes de uma vasta gama de placas de aço isento de 
tensões.

Ter a certeza dos números

O armazém de placas em bruto 
da HASCO garante uma elevada 
disponibilidade e é a base para os 
reduzidos tempo de processamento 
no processo de fabrico.
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De grandes rolos de chapa, serrar, individualmente, placas 
em conformidade com a forma especificada pelo cliente. 
Para isso utilizamos na HASCO uma eficiente tecnologia 
de serragem automatizada. Isto tem, tanto para nós como 
para os clientes, vantagens cruciais para o subsequente 
processo de fabrico. O cuidadoso processo de separação 
com serras circulares de precisão evita a aplicação de 
tensões  Adicionalmente, o corte limpo permite o imediato 
processamento subsequente das placas na cadeia de 
produção da HASCO. A par de se obter uma qualidade de 
aço isento de tensões, tira-se também partido da duração 
otimizada dos ciclos dos nossos processos de fabrico.

Com um corte 
de precisão

As placas são conduzidas automati-
camente do armazém de placas em 
bruto para o processo de serragem.
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A refrigeração permanente minimiza 
a absorção de calor na periferia e, 
dessa forma, também as tensões no 
material.
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Sempre imediatamente 
disponível

Necessita rapidamente de uma placa isenta 
de tensões para o fabrico de um molde. 
Estamos preparados para isso. Se a placa que 
pretende não existir já em stock no armazém 
de produção, voltamos ao armazém de 
placas em bruto. Dessa forma, possibilitamos 
tempos de fabrico e fornecimento mais 
rápidos, assegurados pelo nosso sistema 
de armazenamento em estantes com um 
stock constante de 5000 placas em bruto, 

estabilizadas e isentas de tensões, para 
processamento imediato. O nosso sistema 
de transporte não tripulado recolhe a 
placa, transporta-a para uma célula de 
processamento e daí para a certificação de 
qualidade, seguida da expedição. A nossa 
elevada rapidez de produção, com ciclos 
de curta duração, permite-lhe reagir de 
maneira flexível e individualizada para cada 
encomenda.

O armazém de placas, 
totalmente integrado e 
automatizado, assegura 
curtos tempos de 
reação e um processo 
de produção totalmente 
automático.
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Processado cuidadosa  
e rapidamente
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Nas nossas células de processamento FSN é 
rapidamente executado o processamento das 
suas placas, de forma segura e cuidadosa. 
Todas as máquinas da linha de produção 
da HASCO trabalham em funcionamento 
paralelo e fazem a maquinação individual de 
diferentes dimensões de placas sempre com 
apenas uma conversão. O dispositivo tensor 
especificamente desenvolvido minimiza
de forma constante a geração de tensões no 
material. De maneira a obter uma estrutura 
absolutamente consistente, a superfície 
laminada ou forjada das placas em bruto é 
removida uniformemente de ambos os lados. 
A elevada precisão do processamento das 
placas, dá origem a resultados superficiais 
característicos da qualidade HASCO.

Processos de fabrico otimizados 
minimizam tensões no 
processamento de placas das 
mais diversas dimensões.
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Para conseguir as  
superfícies ideais

Com as células de processamento do Sistema 
Flexível de Produção, estão disponíveis 
capacidades adicionais para a produção de 
padrões recozidos a baixa tensão. A operação 
de fresagem em 5 etapas implementa a 
elevada velocidade de processamento 
para a obtenção de superfícies da máxima 
qualidade. E isso representa para si ciclos 
de trabalho curtos das suas encomendas. 

O processamento cuidadoso minimiza 
a acumulação de tensões no processo 
de fresagem. A alimentação contínua de 
material aos centros de produção ocorre 
por meio de um sistema de tampão 
automatizado que tem permanentemente 
placas prontas e as conduz automaticamente 
para o centro de processamento.

O constrangimento cui-
dadoso do material reduz 
a ocorrência de tensões 
durante a maquinação 
rápida em 5 etapas. 
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Colocado no banco  
de ensaios

Segurança assegurada. Mesmo quando todo 
o processo de produção da HASCO é concluí-
do com qualidade, voltamos a verificar tudo 
com extremo cuidado. O sistema de transporte 
não tripulado transporta a sua placa isenta de 
tensões para a máquina de medição do pórtico. 
Medições geométricas verificam se foram con-
seguidas as exigentes especificações no que se 
refere a regularidade, paralelismo, assim como 
as dimensões reais. 

No fim do processo de produção verifica-
se a implementação contínua dos elevados 
requisitos de qualidade da HASCO em todo 
o processo. Alcançámos o nosso objetivo. O 
fornecimento de placas de grande valor com a 
melhor qualidade possível, isentas de tensões.

Ensaio em conformidade 
com especificações 
exigentes através de um 
botão de alta sensibilidade 
(em conformidade com a 
norma DIN).
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Vai receber as suas placas e standards 
acabados pelas vias mais rápidas e mais 
diretas. Na Logística, a sua encomenda é 
sujeita uma última verificação de qualidade 
pelo olhar experiente de um funcionário. 
Se tudo estiver em ordem, segue-se a 
embalagem segura das diferentes placas e 
acessórios. Cada placa é etiquetada e é-lhe 
aplicado o respetivo número de encomenda. 
Também nesta fase valorizamos os ciclos 
curtos e o fornecimento rápido e seguro. 
Dessa forma possibilitamos a concretização  
a curto prazo dos seus projetos de moldes.

Seguramente embalado, 
expedido a curto prazo

Uma última verificação, 
embalamento seguro 
e rápida expedição da 
encomenda pela Logística 
da HASCO.
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Pronto e ao seu dispor!

P K
Standards P
Placas processadas com precisão para 
moldes, ferramentas e dispositivos.

Standards K 
Placas com sistema de guiamento 
para moldes de injeção. Possíveis de 
combinar segundo o princípio do kit de 
construção.

Produção de moldes indeformáveis 
e maneira segura e fiável devido à 
utilização constante de material isento  
de tensões.
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