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AÇOS PARA MOLDES PLÁSTICOS

VPATLAS
COMPOSIÇÃO QUÍMICA %

NORMAS SIMILARES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS E APLICAÇÕES
- Boa usinabilidade no estado beneficiado, boa soldabilidade.
- Excelente polibilidade e resposta a texturização, excelente nitretabilidade com alta uniformidade de 
dureza em toda a seção transversal da peça.
- Alta reprodutibilidade de desempenho.
- Aplicado em matrizes para extrusão de termoplásticos não clorados e aplicações diversas em moldes 
para plástico, além de atender as mesmas aplicações do 2711.
 

TRATAMENTO TÉRMICO:

Recozimento: 
- Aquecer lento e uniformemente até temperaturas entre 840 e 850ºC, a uma taxa máxima de 100ºC/h, manten-
do 1 hora para cada 25 mm da maior seção da peça;
- Resfriar lentamente em forno (30ºC/h) até 500ºC; após, resfriar em ar calmo;

Alívio de tensões:
- Após usinagem com grande remoção de material, recomenda-se alívio de tensões, aquecendo os moldes 
lento e uniformemente (max. 100ºC/h) até cerca 450ºC, 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 lento e uniformemente a (100ºC/h) até 400ºC e, em seguida, no máximo a 300 ºC/h até a temperatura 

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Temperado e revenido com dureza entre 38 a 42 HRC.

C Mn VNi Cr Mo
0,27 1,60 0,80 0,101,80 0,70

Villares Metals
VPATLAS - SF2050

Bohler SchmolzUddeholm
-

Polimento
**** ****

Textura
POLIMENTO E TEXTURA

de austenitização, entre 880 e 900ºC;
- 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 100ºC;
Em seguida, resfriar ao ar calmo entre 50 e 70ºC;

Revenimento:
- Revenir imediatamente após a têmpera, tão logo os moldes atinjam 60ºC;
- Fazer no mínimo, 2 revenimentos e entre cada revenimento as peças deve resfriar lentamente até a tempera-
tura ambiente.
- A temperatura de revenimento deve ser escolhida, conforme dureza desejada (curva abaixo);
- 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;



ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: ABRIL/2018                                                                                          ASSISTÊNCIA TÉCNICA

TRATAMENTO TÉRMICO:

Recozimento: 
- Aquecer lento e uniformemente até temperaturas entre 840 e 850ºC, a uma taxa máxima de 100ºC/h, manten-
do 1 hora para cada 25 mm da maior seção da peça;
- Resfriar lentamente em forno (30ºC/h) até 500ºC; após, resfriar em ar calmo;

Alívio de tensões:
- Após usinagem com grande remoção de material, recomenda-se alívio de tensões, aquecendo os moldes 
lento e uniformemente (max. 100ºC/h) até cerca 450ºC, 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 lento e uniformemente a (100ºC/h) até 400ºC e, em seguida, no máximo a 300 ºC/h até a temperatura 

de austenitização, entre 880 e 900ºC;
- 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 100ºC;
Em seguida, resfriar ao ar calmo entre 50 e 70ºC;

Revenimento:
- Revenir imediatamente após a têmpera, tão logo os moldes atinjam 60ºC;
- Fazer no mínimo, 2 revenimentos e entre cada revenimento as peças deve resfriar lentamente até a tempera-
tura ambiente.
- A temperatura de revenimento deve ser escolhida, conforme dureza desejada (curva abaixo);
- 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;

CURVA DE REVENIMENTO


