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COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

AÇOS SIMILARES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E APLICAÇÕES
- Aço inoxidável martensítico elaborado através de desgaseificação a vácuo, cujas principais caracterís-
ticas são: boa resistência à corrosão e ao desgaste, boa usinabilidade e baixa polibilidade.
- Indicado para componentes de moldes que não requeiram polibilidade para: Plásticos corrosivos (clo-
rados), por exemplo: acetato e PVC.
- Plásticos que trabalham em condições de atmosfera úmida, borrachas, câmaras quentes.

 

TRATAMENTO TÉRMICO:

Recozimento: 
- Aquecer lenta e uniformemente até temperaturas entre 780 e 840 ºC, a uma taxa de 100 ºC/h, mantendo 1 
hora para cada 25 mm da maior seção da peça;
- Resfriar lentamente em forno (30 ºC/h) até 600 ºC; após, resfriar em ar calmo; 

Alívio de tensões:
- Após usinagem com grande remoção de material, recomenda-se alívio de tensões, aquecendo os moldes 
lenta e uniformemente (100 ºC/h) até 650 ºC, mantendo 0,5 hora em temperatura para cada 25 mm da maior 
seção na peça; independente da seção, o tempo não deve ser inferior a 2 horas.
- Após o alívio, resfriar em ar calmo; 

Têmpera: 
- Durante a têmpera, deve-se proteger a superfície dos moldes contra descarbonetação e oxidação;
- Aquecer lenta e uniformemente a (100 ºC/h) até 400 ºC e, em seguida, no máximo a 300 ºC/h até a temperatu-
ra de austenitização, entre 1.000 e 1.040 ºC;

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Recozido com dureza de fornecimento máx 210HB

C Mn VNi Cr Mo
0,40 0,50 - 0,2513,50 -

Villares Metals
VP420 Stavax Formadur 2083

Bohler SchmolzUddeholm
M310 ISOPLAST

Polimento
** **

Textura
POLIMENTO E TEXTURA

- Manter em temperatura até completa homogeneização de toda peça;
- O resfriamento deve ser realizado em óleo apropriado para têmpera, agitado e aquecido entre  40 e 70ºC, até 
que a temperatura do molde atinja 100 ºC.
- Em seguida, resfriar ao ar calmo entre 50 e 70 ºC; 

Revenimento:
- As ferramentas devem ser revenidas imediatamente após a têmpera, tão logo atinjam 60 ºC;
- Fazer, no mínimo, 2 revenimentos e entre cada revenimento as peças devem resfriar lentamente até a tempe-
ratura ambiente.
- Revenir entre 550 e 650ºC, conforme a dureza desejada (curva abaixo); 
- A melhor combinação entre resistência à corrosão, resistência mecânica e tenacidade é verificada para reveni-
mentos em temperaturas entre 250 e 300 ºC;
- O tempo de cada revenimento deve ser, de no mínimo, 2 horas;
- Para peças maiores que 70 mm, deve-se calcular o tempo em função de sua dimensão. Considerar 1 hora 
para cada polegada de espessura;
- Revenimentos realizados entre 250 e 300 ºC devem ter a tempo de duração de 2 horas por polegada de 
espessura;
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CURVA DE REVENIMENTO

TRATAMENTO TÉRMICO:

Recozimento: 
- Aquecer lenta e uniformemente até temperaturas entre 780 e 840 ºC, a uma taxa de 100 ºC/h, mantendo 1 
hora para cada 25 mm da maior seção da peça;
- Resfriar lentamente em forno (30 ºC/h) até 600 ºC; após, resfriar em ar calmo; 

Alívio de tensões:
- Após usinagem com grande remoção de material, recomenda-se alívio de tensões, aquecendo os moldes 
lenta e uniformemente (100 ºC/h) até 650 ºC, mantendo 0,5 hora em temperatura para cada 25 mm da maior 
seção na peça; independente da seção, o tempo não deve ser inferior a 2 horas.
- Após o alívio, resfriar em ar calmo; 

Têmpera: 
- Durante a têmpera, deve-se proteger a superfície dos moldes contra descarbonetação e oxidação;
- Aquecer lenta e uniformemente a (100 ºC/h) até 400 ºC e, em seguida, no máximo a 300 ºC/h até a temperatu-
ra de austenitização, entre 1.000 e 1.040 ºC;

- Manter em temperatura até completa homogeneização de toda peça;
- O resfriamento deve ser realizado em óleo apropriado para têmpera, agitado e aquecido entre  40 e 70ºC, até 
que a temperatura do molde atinja 100 ºC.
- Em seguida, resfriar ao ar calmo entre 50 e 70 ºC; 

Revenimento:
- As ferramentas devem ser revenidas imediatamente após a têmpera, tão logo atinjam 60 ºC;
- Fazer, no mínimo, 2 revenimentos e entre cada revenimento as peças devem resfriar lentamente até a tempe-
ratura ambiente.
- Revenir entre 550 e 650ºC, conforme a dureza desejada (curva abaixo); 
- A melhor combinação entre resistência à corrosão, resistência mecânica e tenacidade é verificada para reveni-
mentos em temperaturas entre 250 e 300 ºC;
- O tempo de cada revenimento deve ser, de no mínimo, 2 horas;
- Para peças maiores que 70 mm, deve-se calcular o tempo em função de sua dimensão. Considerar 1 hora 
para cada polegada de espessura;
- Revenimentos realizados entre 250 e 300 ºC devem ter a tempo de duração de 2 horas por polegada de 
espessura;


