Informativo Quadrimestral da Armco do Brasil S.A. - Número 7 - Ano II - Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro 2005
ISO 9001:2000

ISO 14001

Empresa Amiga da Criança

Conheça
o Solderzinn.

Já que é para soldar,

soldamos aço com

respeito à natureza.

Investindo
em tecnologia

A nova liga
Estanho e Zinco
da Armco,
100% ecológica.

a serviço dos

Chegou Solderzinn.
A liga de Estanho
e Zinco da Armco
que garante melhor
soldabilidade,
maior resistência
à corrosão, excelente
aderência à tintas
e absoluto respeito
ao meio ambiente.

www.armco.com.br

Melhor soldabilidade e maior resistência à corrosão. 100% isento de elementos
agressivos ao meio ambiente. Isto é Solderzinn, a liga estanho e zinco da Armco.
Com Solderzinn, seu produto atende a todas as normas mundiais de eliminação de
poluentes, inclusive as novas diretrizes européias. Mais: ainda ajuda você a reduzir
processos e custos com o sistema de tratamento de efluentes. Ideal para produtos e
peças que necessitam de solda e acabamento superficial, como tanques de
combustível e peças para o segmento eletroeletrônico. Pense no mundo que você
vai deixar para o futuro, use Soderzinn. Consulte nosso departamento técnico e
conheça melhor todas as suas aplicações. Você comprovará, mais uma vez, que para
superar suas exigências, ninguém faz mais do que a Armco.
• Aços Inoxidáveis
• Baixo Carbono
e Aços de
Alta Resistência
• Aço Rápido

• Médio, Alto Carbono
e Aços Ligados
• Flat Wire
• Alto Carbono
Temperado

Armco do Brasil S.A.
Rua Zacarias Alves de Melo, 180 - São Paulo - Brasil
03153-110 - Tel.: (11) 6343-2600 - Fax: (11) 6343-2838
e-mail: armco@armco.com.br

O produto que você usa tem nosso aço.

• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio
e Finas a Quente,
Rolos, Chapas
e Blanks

nossos

clientes.

O produto que você usa tem nosso aço.

ISO/TS 16949:2002
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multiplicada
Projeto Lapidar otimiza, cada vez mais,
a utilização de recursos físicos e a qualidade
do ambiente de trabalho.

C
O produto
que você usa
tem nosso aço.
• Baixo Carbono
e Aços de Alta Resistência
• Médio, Alto Carbono e
Aços Ligados
• Alto Carbono Temperado
• Flat Wire
• Aços Inoxidáveis
• Aço Rápido
• Aços Pré-revestidos
• Bobinas Finas a Frio
e Finas a Quente, Rolos,
Chapas e Blanks

Nós fazemos
até o que você
não imagina.
Consulte sempre
nosso departamento
técnico.
Você vai se
surpreender.
ISO/TS 16949:2002
ISO 9001:2000
ISO 14001
Empresa Amiga da Criança

om o crescente fluxo de informações e as rápidas e contínuas
mudanças nos cenários local e
global, cada vez mais pessoas e
empresas precisam reagir pró-ativamente em busca das melhores soluções
de governança e atuação.
Após dois anos de trabalhos intensos
em busca do contínuo aprimoramento das
práticas de trabalho, o Projeto Lapidar vem
atingindo padrões crescentes de qualidade
e partindo para níveis de excelência, com
todas as equipes e áreas comprometidas e
atuantes no Projeto.
Desenvolvido no Japão e também conhecido como Housekeeping, o Programa
5S tem como objetivo promover a melhoria do ambiente de trabalho e de relacionamentos dentro da empresa.
É um processo estruturado para mobilizar a organização para o uso responsável
dos recursos tanto nos aspectos físicos
(equipamentos, máquinas e células de trabalho), quanto nos procedimentos e atitudes diárias.
Senso de utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina são os cinco sensos que compõem a sigla 5S.
Estruturado em uma filosofia profunda
de práticas simples que promovem o desenvolvimento evolutivo de todos os colaboradores, o Programa 5S desenvolve processos de aperfeiçoamento constantes das
atividades cotidianas de nossa empresa. O
resultado é a maior produtividade com melhoria da qualidade de vida para todos.
De fácil aplicação e simples compreensão, o 5S permite a rápida implementação
de um sistema de gestão bem-estruturado,
preparando o ambiente para mudanças
profundas, capazes de proporcionar resultados visíveis e imediatos.

Todas as pessoas que praticam o
Programa 5S conquistam crescimento pessoal e profissional. Com isto, aumentam sua
autoconfiança, tornam-se mais responsáveis
e exigentes com ações, valores e atitudes
que se traduzem em benefícios para sua
qualidade de vida e para a nossa empresa.
O Programa 5S, que teve início em
2003, tem como objetivo eliminar desperdícios materiais, promover melhoria das
condições de trabalho e desenvolver atitudes e comportamentos positivos, aumentando a produtividade e a qualidade de vida.
Com o Projeto, as rotinas e atividades são
construídas diariamente, num ambiente de trabalho mais agradável, com integração positiva
entre as equipes e a autodisciplina valorativa.
Através da perseverança e da prática
cotidiana e determinada, cada funcionário
vem incorporando as propostas criadas no
Projeto Lapidar para o seu próprio bem-estar
e para o melhor desempenho da empresa.
Com isso temos conquistado diversos
benefícios e vantagens competitivas. Entre
elas, a liberação e melhor ocupação do
espaço físico, a facilitação do controle, a
racionalização do tempo e o incremento da
eficiência e da criatividade.
Estamos fazendo da Armco uma
empresa 100% segura e saudável por meio
de ações efetivas, com a conscientização e
treinamento de todos os funcionários, fortalecendo nosso comprometimento em
busca dos melhores resultados.
Com todas essas inovações positivas,
hoje, mais que desenvolver uma empresa que
é referência mundial de eficiência, estamos
agregando valor a nossa qualidade de vida na
construção de um futuro ainda melhor.
Maiores Informações:
Comitê Lapidar
lina@armco.com.br - Tel.: (11) 6343-2718

dos, obtendo-se um aumento de 20% na
produtividade, com ganho em agilidade,
ampliação do portfólio de produtos e
uma expressiva melhoria na qualidade do
produto final.
Hoje, o novo Laminador Reversível
Schloemann propicia uma melhoria de
40% no desvio padrão da espessura dos
rolos laminados. E o melhor: com
muita rapidez. A velocidade de respos ta da malha de controle de espessura,
que antes era de 47, passou para 22
milésimos de segundo. Houve também
uma melhora sensível
de espessura que era de
± 0,005 mm e passou
para ± 0.003 mm. Mais
que isto, houve um ganho de flexibilidade operacional: antes
só era possível realizar a laminação de
produtos de baixo carbono. Agora,
além de produtos de alto carbono, é
possível laminar também aços
inoxidáveis. Com isso a Armco
passa a atender com total pertinência e adequação às mais
recentes e futuras exigências do
mercado mundial.

deira evolução na qualidade dos processos e do produto final.
Através de um elevado grau de automação, o novo Laminador possibilita
que, através de receitas pré-estabelecidas
conjuntamente pela operação e pelos
profissionais da área técnica, a repetição
dos produtos processados seja absolutamente garantida. Isso significa padronização dos produtos, com mais qualidade,
segurança e redução de ajustes constantes.
Para tanto, foi edificada uma nova
Sala de Operação composta por púlpito de

identificando imediatamente qualquer
desvio no padrão dos aços laminados.
Esta automatização tornou mais
ágeis as ações de manutenção no rastreamento dos defeitos, seja ela feita no
local ou remotamente, via Internet,
propiciando sensível melhoria das
características das tiras laminadas
quanto às tolerâncias dimensionais, à
sua planicidade e a padronização de
suas formas.
Neste projeto estiveram envolvidos
operadores, técnicos e engenheiros de
diferentes áreas
que acompanharam desde o inicio
todas as fases do
projeto. Com uma
equipe afinada, sempre sintonizada em
fazer uma empresa que se supera a cada
dia, a reforma e modernização do Laminador Reversível Schloemann é a
prova concreta que a Armco
atua no presente, buscando
sempre as melhores soluções
para o futuro.

O projeto possibilitou uma melhora sensível
na espessura que era ± 0,005 mm e passou a
obter valores típicos de ± 0,003 mm.

Automação otimizando
processos - Mais que uma
mudança para agilizar e aumentar a produtividade, esta
reforma representa uma verda-

controle do laminador. Os medidores de
espessura e as câmeras de monitoramento
incorporados são agora controlados por
um sistema de supervisão em tempo real,

Maiores informações:
Marcelo Medeiros
Área Comercial
marcelo_medeiros@armco.com.br
Tel.: (11) 6343-2835
Sérgio Fontes
Gerente de Produtos Relaminados
s.fontes@armco.com.br
Tel.: (11) 6343-2695
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uma liga de Estanho e Zinco, ao invés
de Chumbo. Com isto, o novo produto
da Armco substitui o Solder-on com
inúmeras vantagens. Principalmente
porque permite que as empresas se
antecipem às novas legislações mundiais
como a WEEE (Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment), e também, que recorram ao
“Green Procurement”, por
exemplo, que prevê a
substituição de metais
pesados utilizados na fabricação de aparelhos elétricos e
eletrônicos a
partir de 1º de
janeiro de 2008,
neste caso, para atender as
necessidades das principais
empresas do ramo eletro eletrônico.

Uma solução que atende perfeitamente às
necessidades das indústrias de eletroeletrônicos e de tanques de combustível, oferecendo um produto com excelente soldabilidade e aderência a tintas (pó e cataforética) e maior resistência à corrosão. E o melhor: sem agredir
o meio ambiente.
Eliminando o Chumbo Há décadas as indústrias eletroeletrônica e automobilística
vêm utilizando materiais e produtos que contém substâncias
nocivas e metais pesados como o
Chumbo, por exemplo. Com
esta nova tecnologia desenvolvida pela Armco, essas substâncias
são totalmente eliminadas, reduzindo significativamente o impacto
ambiental.
Com características similares ao
Solder-on, o Solderzinn é composto por

Soldabilidade, acabamento e
resistência - Além de possuir excelente
soldabilidade e oferecer um ótimo acabamento superficial, o Solderzinn apresenta
um importante diferencial: sua resistência
à corrosão é 100% superior ao Solder-on.
Como se vê no quadro abaixo, o
Solder-on tem processo de corrosão vermelha acelerado quando a superfície do material sofre algum risco capaz de atingir o aço.
Com o Solderzinn, a liga é composta
tipicamente de 90% de Estanho e 10% de
Zinco. O segundo componente atua como
elemento de sacrifício, possibilitando a
redução das espessuras de camada e retarda
o processo de corrosão vermelha na chapa.
Maiores informações:
Valdir Alves da Silva
Área Técnica
Tel.: (11) 6343-2708
valdir@armco.com.br
manoelmarcos@armco.com.br

Principais vantagens do Solderzinn:
• Simplificação do processo de fabricação, excluindo
etapas e produtos que causam impacto ambiental;
• Produto ecologicamente correto, isento de elementos
agressivos ao meio ambiente;
• Redução dos custos com tratamento de efluentes;
• Excelente soldabilidade;
• Excelente acabamento super ficial;
• Excelente aderência a tintas (pó e cataforética);

• Maior proteção catódica (maior resistência à corrosão);
• Substitui o Solder-on (liga de Estanho/Chumbo);
• Material mais resistente à corrosão que seu
antecessor (Solder-on);
• Atendimento à Legislação vigente e às novas Diretrizes
Européias e Normas Internacionais, tais como: GMW
3059, ELV - End of Life Vehicles, WEEE - Waste Eletrical
and Eletronic Equipment, FORD W99 P 9999, VW 91101.

Além de absoluto respeito ao meio ambiente,
o Solderzinn garante melhor soldabilidade, maior
resistência à corrosão e excelente aderência à tintas.

Comparativo de resistência entre produtos revestidos com Solder-on
e Solderzinn, em testes realizados em câmara de Salt-Spray:

Solderzinn - novo produto (Liga Estanho - Zinco)

Solder-on - antigo produto (Liga Estanho - Chumbo)
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O revestimento composto pelo estanho e pelo
chumbo (liga Solder-on), caracteriza-se pela
presença de metais não consumíveis em meio
corrosivo, o que não garante a este tipo de
revestimento resistência à corrosão.
O revestimento composto pelo estanho e pelo zinco
(liga Solderzinn), caracteriza-se pela presença de
um metal consumível (zinco) em meio corrosivo,
o que propicia maior resistência à corrosão, por ser
o zinco o elemento de sacrifício na liga.

(*) Teste conforme NBR 8094 / ASTM B117 na chapa de aço como fornecida, sem estampagem (chapa plana - camada mínima = 03 microns).
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A presença do zinco
na liga propicia maior
resistência à corrosão
do Solderzinn em
relação ao Solder-on,
devido a proteção
catódica que o zinco
oferece.
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Os gráficos esclarecem que no Ponto Eutético(*), não há uma grande diferença de temperatura de soldagem de ambas as ligas.
(*) Ponto Eutético: É o ponto onde uma fase líquida se solidifica isotermicamente (ponto de mais baixa temperatura), produzindo
um agregado de duas fases sólidas, de composições diferentes entre si e diferentes da composição original.

5

t E C N O LO G I A
L A N ç A m E N t O

Investimento

em tecnologia
garante ganho de

produtividade
com muita
qualidade e segurança

Com a reforma e modernização do Laminador Reversível
Schloemann, a Armco conquista ainda mais flexibilidade
operacional, agilidade, controle e qualidade.
anter-se ativa como uma
empresa que utiliza a alta tecnologia em busca da evolução
humana é parte integrante dos
valores da Armco. Sempre
atenta aos processos que possibilitem uma
melhoria contínua, a empresa acaba de
investir R$ 6,5 milhões na reforma e
modernização do Laminador Reversível

M

Schloemann LA-30. Esta reforma foi realizada em apenas sessenta dias, sem que
nenhum incidente tenha sido registrado.
Uma marca digna de destaque, uma vez
que o projeto chegou a mobilizar até 80
profissionais de empresas nacionais e
internacionais altamente especializadas
contratadas pela Armco.

A reforma envolveu tarefas importantes e
delicadas como a troca dos redutores e tambores; bem como, das mesas de entrada e saída,
dos rolos flectores, das mesas guia de ponta
e também das guilhotinas.
Com isto, os principais objetivos
desta obra foram imediatamente alcança-

Criatividade

Sustentável
Armco lança Solderzinn,
o revestimento eletrolítico
de alta eficiência e
baixo impacto ambiental.

A

tuar de maneira responsável em
relação ao meio ambiente e à
sociedade sempre fez parte da
história da Armco.
Em sua constante busca em
criar uma empresa plenamente
sintonizada com o desenvolvimento sustentável, a Armco vem investindo cada
vez mais em tratamento de efluentes, bem
como em pesquisas e desenvolvimento de
novos produtos e processos isentos de substâncias poluentes.

O resultado é um portfólio de produtos
de qualidade reconhecida, absolutamente
alinhado com as mais elevadas exigências
das legislações ambientais mundiais.
Atuando dentro desta filosofia, a
Armco apresenta sua mais recente inovação: Solderzinn, o revestimento eletrolítico isento de elementos nocivos à Natureza.
O Solderzinn é mais uma solução
desenvolvida pela Armco que traz a marca
de criatividade e pioneirismo do departamento de Engenharia de Aplicações.

Solda - Solderzinn: liga de Estanho Zinco,
que garante melhor soldabilidade, resistência
à corrosão e aderência à tintas.
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