
têmpera (°c):

estado de fornecimento dureza de fornecimento dureza de trabalho

TRABALHO A FRIO - O1
aços similares

villares metals bohler uddeholm schmolz

composição química (%)
C V WMn Cr Mo

características e aplicações:
- Aço de média liga temperável em óleo e de baixa deformação. Possui alta resistência ao desgaste, aliada à boa tenacidade. No estado recozido tem boa usinabi-
lidade.
- Aplicado em ferramentas de cortes, especialmente machos, cossinetes, brochas, punções, facas para corte de papel, ferramentas para trabalho em madeira, 
pinos de guia, rolos laminadores de roscas, estampos e matrizes em geral, calibres, padrões, réguas.

VND

austenitização
790 - 820°C

K460 Arne Cryodur 2510 0,95 1,25 0,50 0,50
RECOZIDO máx 212HB 54 - 60HRC

0,12-

resfriamento
Óleo apropriado, com a agitação e aquecido entre 40 e 70 °C. / Banho de sal fundido, mantido entre 180 e 230  °C. / Ar calmo. / Não pode ser temperado a 
vácuo.

têmpera (°c):

austenitização resfriamento

características e aplicações:
- Alta estabilidade dimensional e excelente resistência ao desgaste, especialmente em condições abrasivas.
- Aplicação em matriz de corte, facas e tesouras de alto rendimento, para cortes de chapas de aço silício e chapas de aço de até 4mm de espessura; estampos 
para corte de precisão na industria de papel. Placas de revestimento de moldes para tijolos e ladrilhos, ferramentas para prensagem de pós-metálicos e mate-
riais altamente abrasivos; guias para máquinas operatrizes, réguas para reti�cadoras; peças de desgaste de calibres, micrômetros e ferramentas em geral, que 
exige a máxima resistência à abrasão e retenção de corte.

950 - 970°C

estado de fornecimento dureza de fornecimento dureza de trabalho

TRABALHO A FRIO - D6
aços similares

villares metals bohler uddeholm schmolz

composição química (%)

VC131 K107 Sverker 3 Cryodur 2436 2,10 - 11,50 0,70
RECOZIDO máx 280HB 56 - 62HRC

0,15-
C V WMn Cr Mo

Óleo apropriado com agitação e aquecido entre 40 e 70 °C. / Banho de sal fundido, mantido entre 500 e 550 °C. / Ar calmo. / Pode ser temperado em forno a vácuo 
desde que utilizadas elevadas pressões de resfriamento (acima de 5 bar).

têmpera (°c):

austenitização resfriamento

características e aplicações:
- Alta estabilidade dimensional e alta resistência ao desgaste, especialmente em condições abrasivas. Porém com tenacidade superior aos outros aços da série D.
- Aplicado em ferramentas que exijam alta resistência ao desgaste como matrizes para estampagem, cunhagem e repuxo, rolos laminadores de roscas, centros para 
tornos, punções e calibres.

1010 - 1030°C

estado de fornecimento dureza de fornecimento dureza de trabalho

TRABALHO A FRIO - D2
aços similares

villares metals bohler uddeholm schmolz

composição química (%)

VD2 K110 Sverker 21 Cryodur 2379 1,50 - 12,00 -
RECOZIDO máx 250HB 56 - 62HRC

0,900,95
C V WMn Cr Mo

Óleo apropriado, com agitação e aquecido entre 40 e 70 °C. / Banho de sal fundido, mantido entre 500 e 550 °C. / Ar calmo. Pode ser temperado em forno a 
vácuo.

têmpera (°c)

austenitização resfriamento

características e aplicações
- Aço com uma composição química especialmente desenvolvida para proporcionar boa resistência ao desgaste associada a elevada tenacidade. Tem elevada temperabilida-
de, podendo ser temperado ao ar ou em óleo, inclusive com aquecimento em forno a vácuo. Reduzida susceptibilidade a trincas durante e após usinagem por eletroerosão 
em comparação aos aços da série D.
- Aplicado em matrizes e ferramentas para estampagem, prensagem, extrusão, corte, rolos laminadores de rosca, conformação a frio e todas as aplicações de processamento 
de materiais abaixo de 250 °C, especialmente à temperatura ambiente, onde estejam envolvidas elevadas tensões.

1020 - 1040°C

estado de fornecimento dureza de fornecimento dureza de trabalho

TRABALHO A FRIO - VF800AT
aços similares

villares metals bohler uddeholm schmolz

composição química (%)

VF800AT K340 ISODUR Sleipner Cryodur 2990 0,85 0,40 8,00 -
RECOZIDO máx 250HB 58 - 62HRC

0,502,00
C V WMn Cr Mo

Óleo apropriado, com agitação e aquecido entre 40 e 70 °C. / Banho de sal fundido, mantido entre 500 e 550 °C. / Ar calmo. Pode ser temperado em forno a 
vácuo.
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