
AÇOS PARA MOLDES PLÁSTICOS

P20 (2311)

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: MARÇO/2018                                                                                          ASSISTÊNCIA TÉCNICA

COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

AÇOS SIMILARES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E APLICAÇÕES
- Boa usinabilidade, tanto no estado recozido como beneficiado.
- Boa soldabilidade e boa uniformidade de dureza.
- Excelente polibilidade e boa reprodutibilidade de desempenho.
- Moldes para injeção de plásticos não clorados, matrizes para extrusão de termoplásticos não clorados 
e moldes para sopro.
- Não é recomendada a aplicação em moldes com espessura superior a 200 mm.

TRATAMENTO TÉRMICO:

Alívio de tensões:
- Em ferramentas de formas complexas, com remoção heterogênea de material na usinagem de desbaste, 
mudança brusca de seções, etc., deve ser realizado o tratamento de alívio de tensões para minimizar variações 
dimensionais;
- O tratamento deve ser feito na temperatura de 550ºC por no mínimo 1 hora para cada 25 mm e a seguir resfriar 
ao ar calmo;

Têmpera: 
- Durante o aquecimento para a austenitização deve ser realizado pré-aquecimento para garantir uma homoge-
neidade de temperatura e minimizar distorções.
- Pré-aquecer em temperatura próxima de 550ºC;
- Austenitizar em temperatura entre  815 – 870ºC;
- Aquecer por 1 hora para cada 25 mm de espessura e adicionar 1 hora para cada 25 mm adicionais;
- Resfriar preferencialmente em óleo pré-aquecido em torno de 70ºC, sob agitação;
- Têmpera a partir de 850ºC.
- Revenimentos duplos de 2 horas cada;

Revenimento:
- Deve ser realizado imediatamente após a têmpera quando a temperatura atingir cerca de 70ºC;
- A temperatura de revenimento deve ser selecionada de acordo com a dureza especificada;
- Para este aço revenir preferencialmente em temperaturas próximas de 600ºC para atingir o nível de dureza 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Temperado e revenido com dureza entre 30 a 34 HRC.

desejado, geralmente entre 28 – 33 HRC;
- Manter na temperatura de revenimento por no mínimo 1 hora para cada 25 mm de espessura e utilizar no 
mínimo duplo revenimento;
- Utilizar um tempo mínimo de 2 horas e realizar no mínimo dois revenimentos;

Nitretação: 
- Este aço pode ser nitretado para elevar a resistência ao desgaste pelo endurecimento superficial;
- A nitretação pode levar ou não a formação da camada branca, entretanto a presença da camada branca irá 
conferir maior resistência ao desgaste;
 - A dureza máxima após a nitretação é da ordem de 900 – 1000HV, dependendo da dureza inicial após o benefi-
ciamento;

C Mn VNi Cr Mo
0,36 1,60 - -1,80 0,20
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