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RESUMO 

 

Este trabalho tem como proposta apresentar uma análise comparativa em termos de 

desempenho de dois aços ferramenta utilizados para fabricação de punções de recalque, que 

fazem parte do ferramental de conformação a frio do plate de fixação do fecho duplo, que 

compõe o cinto de segurança traseiro de veículos compactos. Os esforços de conformação e a 

pressão de contato nas ferramentas foram simulados através do método de elementos finitos 

Simufact Forming 12 para todos os estágios de conformação, tomando-se os valores do 5° 

estágio cujo ferramental é objeto deste estudo. O valor de limite escoamento determinados 

nesta operação de conformação fica por volta de 1500 a 1800 MPa, dando por conversão o 

valor mínimo de 54 a 56 HRC para a não ocorrência de deformação plástica. Os materiais 

escolhidos para esta investigação foram um aço rápido AISI M2 e um aço para trabalho a 

quente DIN 50 NiCr13. De posse do mínimo de dureza para garantir a não ocorrência de 

deformação plástica no ferramental escolheu-se para o aço rápido um ciclo de tratamentos 

térmicos objetivando menores níveis de dureza, dentro da faixa 56-58 HRC, para maior 

tenacidade, sem grande prejuízo em termos de resistência ao desgaste, que é uma das suas 

características mais marcantes. O DIN 50 NiCr13, recebeu tratamento térmico convencional, 

pois trata-se de um material menos ligado em relação ao aço rápido, possuindo em geral 

tenacidade elevada, dureza entre 54 a 56 HRC. Estas ferramentas foram utilizadas no processo 

de conformação a frio de fixadores em uma prensa horizontal progressiva de sete estágios 

para conformação a frio de um aço AISI 1010 fornecido no estado recozido. A evolução da 

microestrutura dos fixadores, AISI 1010, foi acompanhada desde seu recebimento e ao longo 

de todo processo de conformação, através análise metalográfica e testes de dureza Vickers. A 

microestrutura no estado de recebimento era constituída por partículas de cementita dispersas 

em matriz ferritica de grãos poligonais, só apresentando variação sensível nos estágios finais 

de conformação com a microestrutura apresentando linhas de deformação mecânica. A dureza 

dos fixadores aumentou em todas as etapas de conformação a frio. Os resultados em termos 

de desempenho do ferramental, indicaram que o aço AISI M2, apesar de ter sido tratado 

termicamente para um bom compromisso entre dureza (resistência ao desgaste) e tenacidade, 

apresentou falha mecânica após conformar cerca de 5 mil peças de um lote de 300 mil peças. 

O aço DIN 50 NiCr13 apesar de consideradas inferiores em termos de resistência ao desgaste, 

não tiveram falha mecânica o que possibilitou conformar entre 40 a 50 mil peças.  

Palavras-chave: Conformação a frio. Deformação Plástica. Desgaste dos aços. 



ABSTRACT 

The purpose of this work is to present a comparative performance analysis of two tool steels 

used for the production of retaining punches, which are part of the cold forming tool of the 

double locking plate, which makes up the rear seat belt of compact vehicles. The 

conformation stresses and tool contact pressure were simulated using the Simufact Forming 

12 finite element method for all conformation stages, taking the values of the 5th stage whose 

tooling is the object of this study. The flow limit value determined in this forming operation is 

about 1500 to 1800 MPa, giving by conversion the minimum value of 54 to 56 HRC for the 

non-occurrence of plastic deformation. The materials chosen for this investigation were an 

AISI M2 fast steel and a hot working steel DIN 50 NiCr13. With a minimum of hardness to 

guarantee the non-occurrence of plastic deformation in the tooling, a cycle of thermal 

treatments was chosen for the fast steel, aiming at lower hardness levels, within the range 56-

58 HRC, for greater toughness, without great damage in terms of wear resistance, which is 

one of its most striking characteristics. The DIN 50 NiCr13 has received conventional heat 

treatment, since it is a material less connected to the fast steel, having in general high tenacity, 

hardness between 54 and 56 HRC. These tools were used in the cold forming process of 

fasteners in a seven stage progressive horizontal press for cold forming of an AISI 1010 steel 

supplied in the annealed state. The evolution of the microstructure of the fasteners, AISI 1010, 

was monitored from its reception and throughout the conformation process, through 

metallographic analysis and Vickers hardness tests. The microstructure in the receiving state 

was constituted by particles of cementite dispersed in ferritic matrix of polygonal grains, only 

showing sensitive variation in the final stages of conformation with the microstructure 

presenting lines of mechanical deformation. The hardness of the fasteners increased in all cold 

forming steps. The results in terms of tool performance indicated that AISI M2 steel, despite 

being thermally treated for a good compromise between hardness (toughness) and toughness, 

presented mechanical failure after forming about 5 thousand pieces of a batch of 300 thousand 

pieces The DIN 50 NiCr13 steel, although considered inferior in terms of wear resistance, did 

not have mechanical failure, which allowed 40 to 50 thousand pieces to be formed. 

Keywords: Cold forming. Plastic Deformation. Wear of steels. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Aços para ferramentas formam uns dos alicerces do desenvolvimento dos processos 

industriais. Com a revolução industrial a sua evolução ao longo do século XIX, avançou-se a 

busca por ferramentas que pudessem ser utilizadas por períodos mais longos com solicitações 

mais severas e com melhor desempenho. Segundo Mei e Costa e Silva (2006, p. 363), as 

características e a qualidade do material empregado na construção de uma ferramenta 

definem, em grande parte, o seu desempenho. Iniciou-se, portanto, uma busca continua de 

materiais para ferramentas. Devido às constantes mudanças no ambiente organizacional, os 

avanços tecnológicos e o aumento da complexidade nas transações, as organizações têm 

adotado as melhorias de processo, na busca principalmente por redução de custos de 

fabricação. (GOMES, 2013). Aços ferramenta tem grande no processo de processo de 

conformação a frio, que é um dos mais acessíveis na conformação de componentes metálicos, 

(Bresciani, E.F, Silva, I.B, Button, S.T, 2011) e uma das suas principais operações é o 

recalque, para este tipo de operação a ferramenta (punção de recalque) deve ter uma alta 

resistência mecânica e tenacidade para ter uma vida útil adequada ao custo do processo. 

O desenvolvimento deste trabalho foi baseado em consultas a literatura com o intuito 

de dar embasamento teórico aos resultados conseguidos na prática. Os “ensaios” realizados 

foram conduzidos de forma direta no setor produtivo, o que limita o número de experimentos, 

exigindo escolhas de materiais e tratamentos térmicos baseados na experiência acumulada e 

na revisão dos conceitos metalúrgicos necessários ao bom entendimento dos aços ferramenta.   

Visando conhecer os esforços desenvolvidos no ferramental e as tensões de contato 

entre ferramenta e o blank durante o processo de conformação a frio foi utilizada a ferramenta 

computacional de elementos finitos Simufact Forming 12. Este software foi utilizado em 

todas as etapas de conformação. De posse dos valores determinados através desta técnica, 

obteve-se a dureza mínima para o ferramental da quinta etapa, Punção de Recalque, objeto 

deste estudo, permitindo uma maior flexibilidade em termos desta propriedade. Comparou-se 

dois tipos de aços ferramenta, o primeiro, um aço rápido de utilização consagrada para esta 

etapa do processo de conformação, e o segundo uma liga proposta neste estudo, um aço para 

trabalho a quente DIN 50 NiCr13. O valor de tensão de escoamento determinado pelo 

programa de elementos finitos permitiu se testar o aço rápido com dureza abaixo de seus 

valores típicos, buscando-se um incremento de sua tenacidade com um mínimo de redução em 

termos de resistência ao desgaste. Já para a liga proposta, aço para trabalho a quente, o ciclo 

térmico utilizado seguiu o padrão convencional. O material submetido ao processo de 
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conformação mecânica a frio é o aço AISI 1010. Os materiais foram analisados através de 

técnicas metalográficas, testes de dureza e análise química. A evolução da microestrutura dos 

fixadores, AISI 1010, foi acompanhada desde seu recebimento e ao longo de todo processo de 

conformação. Através da utilização das ferramentas em sistema produtivo, verificou-se qual 

proposta obteve melhor rendimento na máquina.  

A análise comparativa foi baseada através de gráficos de produção. A parte 

experimental que compreende o rendimento das ferramentas foi feita em uma empresa do 

ramo de fixadores, a simulação por elementos finitos, contou com uma empresa especializada 

do segmento, já a análise metalográfica e os testes de dureza foram realizados nos laboratórios 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a espectrometria por emissão óptica dos aços AISI 

1010, AISI M2 e DIN 50 NiCr13 foram realizadas no laboratório de materiais Proaqt 

empreendimentos tecnológicos Ltda. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver o ferramental punção de recalque que atenda aos requisitos para 

conformação a frio. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

- Comparar a microestrutura de dois tipos de aços, e identificar sua influência no 

rendimento da ferramenta proposta.  

- Avaliar a eficiência do ferramental, buscando um melhor custo benefício de 

processo, minimizando a troca de ferramenta e horas de máquina parada. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo serão apresentados os principais conceitos necessários para 

desenvolvimento deste trabalho. 

 

 2.1 APLICAÇÕES DE AÇOS EM FERRAMENTAS – CARACTERÍSTICAS DOS AÇOS 

 

Idealmente, segundo Mei, Costa e Silva (2006, p. 365) a seleção de um determinado 

aço para emprego como ferramenta em uma operação deveria ser feita correlacionando-se as 

características metalúrgicas do aço com as exigências de desempenho da ferramenta. Em 

geral, diversos aços poderão ser selecionados para certa aplicação. A vida da ferramenta em 

cada caso deve ser julgada juntamente com os fatores: produtividade, facilidade de fabricação 

da matriz e custo. O critério final da seleção será, obviamente, o custo de ferramenta por peça 

por ela produzida. 

O projeto de ferramentas, em geral, não leva em consideração os critérios típicos de 

projeto mecânico, tais como comparação da resistência mecânica do material com as tensões 

aplicadas, comparação da tenacidade do material com a intensidade de tensão aplicada etc. De 

uma maneira geral, as solicitações mecânicas e tribológicas são muito complexas e 

características, tais como: resistência ao desgaste, resistência ao trincamento a quente, 

distorção na têmpera etc, são as mais importantes na seleção do aço para ferramentas. Assim, 

é importante conhecer estas características (em geral tecnológicas) e os fatores metalúrgicos 

que as influenciam para selecionar e desenvolver satisfatoriamente os aços para ferramentas. 

Como em outras aplicações em que propriedades tecnológicas são importantes na seleção, à 

experiência acumulada é importante ferramenta no processo de seleção. Os produtores de aço 

em conjunto com os tratadores térmicos são fontes de informação importantes para o rápido 

desenvolvimento dos projetos de ferramentais.  

 

2.1.1 Características Gerais 

 

Aços para aplicações em ferramentas estão entre os aços sujeitos as mais rigorosas 

solicitações entre todas as aplicações. Existe uma classificação geral para os aços ferramenta, 

que os define em função de suas características metalúrgicas mais relevantes e aplicações 

mais comuns. Neste contexto, são considerados a temperabilidade e, portanto, as taxas de 

resfriamento necessárias para a passagem de austenita para martensita, as características 
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mecânicas, como tenacidade e resistência ao desgaste em aplicações a frio e a quente, a 

capacidade em termos de corte por usinagem rápida, além da estabilidade dimensional. Segue 

a classificação: 

  Aços temperáveis em água (Serie W) (water quenched), correspondem a materiais de 

baixa temperabilidade necessitando de elevadas taxas de resfriamento para obtenção de 

microestrutura martensitica.  

Aços resistentes ao choque (serie S) (shock resistant) materiais que conseguem um 

bom compromisso entre dureza e resistência ao impacto.  

Aços temperáveis em óleo (serie O), materiais com temperabilidade moderada 

geralmente selecionados para condições de trabalho a frio.  

Aços temperáveis ao ar (serie A), neste caso a temperabilidade é tão elevada que é 

possível se obter a martensita, mesmo se resfriando ao ar.   

Aços para trabalho a frio (serie D), com alto cromo e carbono, geralmente empregados 

em aplicações nas quais a resistência ao desgaste é importante, mas a temperatura de trabalho 

não é elevada.  

Aços utilizados na fabricação de moldes (serie P), aplicação  em que um dos principais 

requisitos além da resistência ao desgaste é a estabilidade dimensional.  

Aços da série H (Hot working Steel), normalmente empregados em trabalho a quente 

tem boa resistência ao revenido (amolece pouco com a temperatura) e a fadiga térmica 

decorrente de aquecimentos e resfriamentos sucessivos.  

Aços rápidos (High Speed Steel), desenvolvidos na década de quarenta para usinagem, 

permitindo para aquela época e poucas décadas a frente, elevada velocidade corte. São 

baseados em molibdênio (série M) e tungstênio (série T), levando também na sua composição 

o vanádio, e em alguns casos o nióbio ou titânio. Mais recentemente e de maneira continua 

foram sendo substituídos principalmente nas operações de corte por insertos de metal duro, 

basicamente WC-Co, produzidos através da metalurgia do pó podendo ter adições de outros 

elementos Ta Ti Nb na forma de carbonetos complexos.   

Apesar desta classificação nada impede de se utilizar estas ligas em condições que não 

se enquadram perfeitamente em sua aplicação típica, como foi, por exemplo, na década de 

noventa a substituição do aço para trabalho a frio AISI D2 por aços rápidos, principalmente o 

AISI M2, por possuir uma estrutura de carbonetos mais refinada em relação ao D2, e, portanto 

melhor tenacidade para condições mecânicas e tribológicas extremas (Vatavuk 

desenvolvimento na indústria - comunicação pessoal). 



18 

 

Em função da utilização neste trabalho, a seguir se define em maior detalhe os aços 

para trabalho a quente e aços rápidos da série M. 

 

2.2 AÇOS PARA TRABALHO A QUENTE 

 

Em diversos casos, podem-se utilizar aços de baixa liga para matrizes de forjamento a 

quente. Em geral, empregam-se para trabalho a quente, aços de média ou alta liga, na maior 

parte das vezes, em baixo teores de carbono (0,25-0,60%). 

Para aplicações com solicitações muito elevadas ou quando se deseja vida da matriz 

mais longa, superligas podem ser usadas. 

 

                        São propriedades necessárias a aços para trabalho a quente: 

 

− Resistência à deformação na temperatura de uso 

− Resistência ao impacto 

− Resistência á ‘’lavagem’’ (erosão) 

− Resistência à deformação no tratamento térmico 

− Usinabilidade 

− Resistência a trincas a quente (Heat Cracking e Heat Checking) 

-      Resistência à fadiga térmica 

 

 

2.3 AÇOS RÁPIDOS  

 

Os aços rápidos são basicamente empregados na fabricação de ferramentas de corte, 

normalmente quando se deseja corte a grande velocidade e com pesados avanços. Estes aços 

possuem muitas características metalúrgicas importantes em comum, apesar da diversidade de 

composições químicas empregadas. 

 A característica mais importante comum dos aços rápidos é a capacidade de manter 

dureza elevada a altas temperaturas, normalmente superior a 58 HRC a 550°C e a 44 HRC a 

600 °C. Esta característica é garantida pelos elementos de liga fortes formadores de 

carbonetos que aumentam substancialmente sua resistência ao revenido. 
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Outras características importantes são: resistência ao desgaste e abrasão estabilidade 

dimensional e boa tenacidade. 

Os aços rápidos são aplicados para a fabricação de ferramentas de usinagem de 

materiais de média e alta resistência, lâminas de serra para corte de metais, cilindros para 

laminação de roscas etc. 

Apesar das grandes diferenças em composições químicas encontradas entre os 

diversos tipos de aços rápidos, suas características são basicamente similares: 

a) Contém carbono suficiente para combinar-se com os elementos de liga, 

produzindo carbonetos de elevada dureza e abrasividade em grande 

quantidade; 

b) São austenitizados para têmpera a aproximadamente 50°C-75 °C da 

temperatura de fusão; 

c) Temperam completamente, apresentando dureza uniforme em seções de até 

300 mm; 

d) Apresentam endurecimento secundário no revenimento entre 510 °C e 590 

°C 

e) Atingem praticamente a dureza máxima quando temperados em ar parado. 

 

2.3.1 Série M – Aços Rápidos ao Molibdênio  

 

Como o peso atômico do molibdênio é aproximadamente metade do que tungstênio, o 

mesmo peso de molibdênio e tungstênio resulta em, aproximadamente, duas vezes mais 

átomos de molibdênio. Para uma determinada estequiometria de carboneto, 1% de molibdênio 

resulta em aproximadamente duas vezes mais carboneto do que a mesma porcentagem em 

tungstênio. 

Nas ultimas décadas, os aços da serie M vem apresentando aceitação bastante superior 

aos da série T. Em particular, o aço M2 (contendo molibdênio e tungstênio) tem se tornado de 

aplicação restrita, devido à escassez de tungstênio no mercado mundial. 

Um estudo da ASM mostrou que no período de 1950-1960, nos EUA, os aços M2, M1 

e M10, representaram acima de 70% dos aços rápidos consumidos em peso. Porem o aço AISI 

M2, teve sua participação no consumo de aços rápidos situada em torno de 40% da tonelagem 

total de aços rápidos consumidos nestes anos. Atualmente a série M representa mais de 95% 

do aço rápido produzido nos EUA. 
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Os aços rápidos têm se mantido importantes para a indústria nos últimos 70 anos, 

apesar do desenvolvimento de diversos materiais alternativos. 

 

 2.4 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

2.4.1 Têmpera dos Aços 

 

Segundo Paulo Mei (1988, p.106), uma das características mais importantes dos aços 

como materiais de construção mecânica é a possibilidade de desenvolver combinações ótimas 

de resistência e tenacidade (medida pela resistência ao impacto). A estrutura que 

classicamente permite tais combinações é a estrutura martensita revenida. 

A figura 1 apresenta o diagrama Fe-Fe3C no intervalo para os aços, de 0 – 2 % de 

carbono com a finalidade de se definir os parâmetros de tratamento térmico gerais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Bain e Paxton, 1966). 

 

 

 

Figura 1 - Diagrama Fe-Fe3C no intervalo de 0-2 % de carbono 
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A figura 1 apresenta as fases e constituinte típico de resfriamentos lentos para os aços 

ao carbono, a saber: 

Austenita – Estrutura cristalina CFC 

Ferrita - Estrutura cristalina CCC 

Cementita- Estrutura cristalina ortorrômbica 

Perlita – Microconstituinte lamelar composto por ferrita e cementita. 

 

Para resfriamentos cada vez mais rápidos há uma mudança dos produtos de 

decomposição da austenita, como pode ser visto no diagrama TTT apresentado na figura 2, 

com especial atenção a taxa crítica de resfriamento para formação única da martensita. 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática das velocidades de esfriamento dos tratamentos 

térmicos para aço eutetoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Reed Hill, 1982) 

 

Quando a velocidade de resfriamento é maior ou igual à taxa de resfriamento crítica 

apontada na figura 2 tem-se como resultado somente martensita. Esta estrutura é 

termodinamicamente instável, porém levaria tempo muito prolongado para se transformar em 

produtos mais estáveis, sendo por este motivo considerada metaestável. Na figura 2, não se 

apresenta a bainita, pouco presente após resfriamento continuo em aços carbono de baixa liga. 

O tratamento térmico de têmpera tem como objetivo a obtenção da martensita, cuja 

dureza é fortemente influenciada pelo teor de carbono, como será visto posteriormente. A 
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temperatura de aquecimento para a realização da austenitização que precede a têmpera varia 

dependendo da classe de aço que esta sendo tratada, sendo mais elevada para os aços rápidos, 

pois estes contem em sua composição química elementos de liga fortes formadores de 

carbonetos, e, portanto de difícil dissolução na matriz ferrosa.  

Os carbonetos podem ser originados a partir de reações com participação do aço 

líquido carbonetos primários ou de reações de estado sólido, os carbonetos secundários. Para 

que o carbono entre em solução e se obtenha uma martensita de elevada dureza, os carbonetos 

devem até certa medida serem dissolvidos na austenita.  Os aços para trabalho a quente por 

possuírem uma menor quantidade de elementos de liga formadores de carbonetos, podem ser 

austenitizados em temperaturas mais baixas em relação aos aços rápidos. No resfriamento que 

se segue, a estrutura será constituída de martensita e dos mesmos carbonetos primários e 

secundários não dissolvidos, os quais possuindo dureza elevada, não apresentam qualquer 

inconveniente, pois o que se visa exatamente na têmpera é obter a máxima dureza. A dureza 

da martensita é a maior dentre todas as fases e constituintes do aço, sendo função direta do 

teor de carbono, conforme pode ser inferido mediante análise da figura 3. 

 

Figura 3 - Dureza da martensita em função do teor de carbono.  

 
 

(Fonte: Vatavuk e Canale, 2015) 
 

O carbono apresenta elevada solubilidade na matriz austenítica (estrutura CFC) e 

baixa solubilidade na ferrita a (estrutura CCC). Como já mencionado anteriormente, para 
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determinadas velocidades de resfriamento, função do teor de carbono e de outros elementos 

de liga, existe a possibilidade de formação da martensita, mantendo o carbono em solução 

sólida assim produzindo uma estrutura tetragonal de corpo centrado. Essa estrutura, além de 

estar supersaturada de carbono, pode apresentar partículas de carbonetos finamente dispersas 

e caracteriza-se por estar em estado de elevadas tensões; o reticulado da martensita apresenta-

se ainda distorcido. O estado de altas tensões internas, a distorção do reticulado e a dureza 

extremamente elevada da martensita constituem inconvenientes que devem ser atenuados. 

Para isso, submete-se o aço temperado á operação de revenido. 

 

2.4.2 Revenimento dos Aços 

 

A microestrutura constituída de Martensita formada na operação de Têmpera é muito 

dura e frágil. O aço temperado sem a realização do processo térmico posterior de revenimento 

corre sério risco de trincar, exceto se o teor de carbono for muito baixo. Em razão disso, deve 

ser submetido ao processo térmico denominado “Revenimento” logo na sequência da têmpera 

para remover as tensões internas, diminuir a dureza e aumentar a ductilidade e a tenacidade. 

No caso de componentes temperados deve-se considerar também o alívio de tensões residuais 

de tração na superfície quando a formação de martensita é completa até o núcleo, 

principalmente quando ocorre acentuado anacronismo dessa transformação entre superfície e 

núcleo.  

Durante o revenimento ocorre um conjunto de reações de estado sólido que tem como 

resultado uma sequência de precipitação controlada por variáveis, tais como: difusividade do 

elemento envolvido, energia superficial das interfaces produzidas pelas reações, ajuste 

cristalográfico (tensões de coerência) entre as fases precipitadas e a matriz ferrosa, bem como 

o nível de estabilidade termodinâmica dos produtos de reação. Estas reações são 

individualmente definidas como estágios de revenido, sendo dependentes da temperatura e 

tempo, ocorrendo muitas vezes de forma sobreposta. 

Primeiro Estágio - No caso dos aços de alto teor de carbono, o primeiro precipitado a 

se formar é uma fase de transição o carboneto ε (Fe2.4C). Este carboneto pode ter seu inicio de 

crescimento a partir de temperaturas muito baixas a partir de 50oC. Cerca de 0,25 % de 

carbono permanece em solução sólida na martensita após a precipitação do carboneto ε, em 

função da instabilidade deste carboneto.  Esta etapa se estende até 250 ºC. A precipitação de 

carbonetos ε pode causar um efeito de endurecimento por precipitação da martensita em aços 

C elevados, revenidos entre 50 e 100ºC. 
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Segundo Estágio - O revenimento a temperaturas mais altas, na faixa de 200 a 300 oC 

por 1 h, induz a austenita retida a se decompor em uma mistura de cementita e ferrita. A 

martensita dos aços com menos de 0,5% de teor de C tem uma quantidade de austenita retida 

inferior a 2%, chegando a 6% para 0,8% de C. Há algumas indicações de que a austenita se 

decompõe em bainita inferior, microconstituinte formado a partir da decomposição isotérmica 

da austenita, na faixa de temperatura de 230-300ºC baseado em ferrita e carboneto ϵ. Esta 

identificação é dificultosa para o caso de baixos teores de austenita retida, pois esta fica 

restrita a regiões muito pequenas da microestrutura entre as unidades de transformação da 

martensita. 

Terceiro Estágio – O revenimento a temperaturas ainda mais altas, 250-400ºC, leva a 

um aumento do tamanho das partículas de cementita. Essa precipitação é responsável pelo 

fenômeno de fragilização observado nesta faixa de temperatura. Esta reação começa a ocorrer 

a temperaturas na ordem de 100ºC, indicando mais uma vez a interposição entre os estágios 

de revenido. É possível supor que nas temperaturas entre 260-360ºC a cinética de reação seja 

maior.  

Nos aços ao carbono, o estágio 3 marca o fim do processo de revenido, com perda da 

tetragonalidade da martensita exceto se a amostra for revenida por um longo período de 

tempo ou se a temperatura de tratamento estiver  muito alta.  Quando isso acontece, ocorre um 

processo de crescimento da cementita que corresponde à coalescência desse carboneto, 

fenômeno que às vezes é chamado de “quarto estágio de revenimento”. 

Entre 600° a 700°C, começa a ocorrer recristalização e crescimento de grão; os 

carbonetos precipitados, em particular a cementita nos aços-carbono, apresentam-se em forma 

nitidamente esferoidal sobre o um fundo de ferrita; essa estrutura é chamada frequentemente 

de “esferoidita”. 

Em aços ligados ocorre um estágio adicional em termos de reações do estado sólido 

através da precipitação de carbonetos complexos como, por exemplo, o M2C (rico em Mo), 

M7C3, M23C6 (rico em Cr), V4C3, TiC etc., em que 'M' se refere a uma combinação de 

elementos de liga fortes formadores de carbonetos. A formação destes carbonetos requer 

difusão de longa distância de elementos de liga substitucionais que compõem sua composição 

química. Estes carbonetos crescem a expensas da cementita de menor estabilidade 

termodinâmica. A figura 4 ilustra o efeito destes elementos de liga na dureza em função da 

temperatura de revenido. 
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Figura 4 - Efeito do Ti, V, Cr e Mo nas curvas de dureza em função da temperatura de 

revenido. (setas vermelhas apontam para picos de endurecimento). O cromo neste teor, 

(círculo vermelho), apenas retardou o amolecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Vatavuk  e Canale, 2015) 

Pode-se observar a ocorrência do endurecimento secundário para o caso das adições de 

Mo, V, Ti, fenômeno este associado ao elevado nível de tensões de coerência associadas à 

precipitação destes carbonetos. Note que em geral este fenômeno ocorre a temperaturas 

elevadas considerando-se o tratamento térmico de revenimento, o que guarda forte relação 

com a baixa difusividade destes elementos de liga substitucionais, tendo como resultado uma 

elevada resistência ao revenido. De uma maneira geral o revenimento aumenta a resistência 

ao impacto. A figura 5 apresenta o efeito da temperatura de austenitização que antecede a 

têmpera na resposta ao tratamento térmico de revenimento do aço rápido VWM-2 (Catálogo 

Villares Metals, 2003). 
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Figura 5 - Efeito da temperatura de austenitização nas curvas de dureza em função da 

temperatura de revenido. Elipse pontilhada indica a dureza logo após a têmpera. Elipse 

continua indica a região onde ocorre o endurecimento secundário. 

 

(Fonte: Adaptado Catálogo Villares Metals, 2003). 

Os resultados da figura anterior indicam que o aumento da temperatura de 

austenitização produz um aumento da martensita no estado como temperado. Na medida em 

que aumenta a temperatura de austenitização ocorre à solubilização de maior a quantidade 

carbonetos baseados em elementos de liga com grande afinidade pelo carbono, com pico de 

endurecimento da ordem de 67 HRC quando temperado de 1230°C. Este incremento de 

dureza, como citado anteriormente, ocorre em decorrência da precipitação de carbonetos 

complexos de dimensão manométrica, coerentes com a matriz ferrosa. Pode-se considerar que 

a cada temperatura de austenitização o aço rápido se apresenta como um material diferente, já 

que seus elementos de liga formam carbonetos com diferentes graus de solubilidade no ferro, 

a saber: carbonetos baseados no elemento cromo como o M23C6 e M7C3 ricos em cromo 

entram em solução em temperaturas inferiores aos baseados em molibdênio e tungstênio, M2C 

e M6C, e principalmente os do tipo MC e M4C3, ricos em vanádio nesta liga. Os aços para 

trabalho a quente, por seu turno atingem dureza menos elevada em relação aos aços rápidos 

visto que em geral possuem menores teores de carbono, além de uma menor quantidade de 

elementos de liga formadores de carbonetos, com uma menor contribuição em termos de 



27 

 

endurecimento secundário.  A figura 6 apresenta a curva de dureza para a liga DIN 50 

NiCr13, indica um leve endurecimento em temperaturas de revenido baixas, fora da faixa 

onde se realiza o revenimento destas ligas (500 a 550°C). 

Na figura 6 as linhas pontilhadas pretas correspondem à temperatura de revenido 

(190°C) e dureza estimada para o presente estudo. 

Figura 6 - Curva de Revenimento Para o Aço - DIN 50 NiCr13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Catálogo Villares Metals, 2003). 

 

2.4.3 Tenacidade dos Aços Ferramenta 

 

Segundo Stevenson, (1984, apud SCHLATTER, 2012, P. 52), A tenacidade tem sido 

entendida como a capacidade do material de absorver energia sem apresentar falhas, ou 

capacidade de deformação quando as ferramentas estão sujeitas à sobrecarga, choques, cantos 

vivos, para carregamentos mecânicos que excedam o limite elástico. Esta propriedade pode 

ser afetada por fatores como: tensões internas produzidas pela têmpera; ou pelo 

reaquecimento muito rápido; retificação inadequada; encruamento para aços de baixa 

resistência; granulação grosseira; dureza excessivamente alta; segregação elevada de 

elementos de liga; teor elevado de elementos de liga. 

Quando presente uma trinca Segundo Johnson (1977, apud SCHLATTER, 2012, P. 52), 

a tenacidade é entendida como a capacidade de um material de resistir ao crescimento de uma 
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trinca até a ruptura (tenacidade à fratura). A tensão crítica para propagar uma trinca depende 

principalmente de três fatores: a forma e localização da trinca; o tamanho da trinca e a 

tenacidade à fratura do material. O fator de concentração crítica para a propagação de uma 

trinca em modo I é o KIC cujo valor é determinado experimentalmente. 

 Nos aços rápidos com elevada dureza, o processo de fratura pode ser dividido em três 

fases: a nucleação da trinca pela fratura frágil dos carbonetos de modo que microtrincas pré-

existentes geram falhas quando o tamanho crítico da trinca é excedido; o crescimento da 

trinca nos aglomerados de carbonetos e na matriz até um tamanho crítico e a propagação 

instável da trinca. 

Muitos estudos tem avaliado a tenacidade nos aços rápidos baseados no conceito da 

tenacidade à fratura. Por exemplo, Johnson (1977) afirmou que a tenacidade à fratura dos aços 

AISI M2 e M7, em durezas acima de 50 HRC, é dependente principalmente da energia 

necessária para causar a propagação instável de uma fenda existente (nucleação). De acordo 

Kiyonaga (1971), Hellman e Wisell (1975), Haberling e Weigand (1982), Horton e Child 

(1983), Pacyna (1988), Poech et al. (1990), Lippmann et al. (1996), Antretter e Fischer (1997) 

e Hwang et al. (1998a), apud SCHLATTER, 2012, P. 52, concordaram que quanto maiores, 

mais esferoidizados e homogeneamente distribuídos os carbonetos primários, maior a 

tenacidade à fratura pelo fato de diminuírem a interferência na propagação de trincas na 

matriz por conta da distribuição de tensões.    

Para o caso dos aços rápidos, principalmente quando tratado para durezas muito 

elevadas, o valor do KIC é tão pequeno, que trincas milimétricas podem tornar-se críticas. 

Quanto maior o KIC maior o tamanho de trinca admissível para um determinado carregamento 

mecânico, porém no caso de ferramentas, principalmente em altos níveis de dureza, se aceita 

como valores de tenacidade, energias absorvidas em corpos de prova não entalhados, que a 

rigor correspondem a resiliência do material. A presença de trincas não é tolerada, visto que 

de forma frequente são sujeitas a sobrecargas inesperadas, e ao se observar a superfície de 

fratura de peças falhadas, a identificação da origem pode ser determinada, mas a observação 

de uma eventual pré-trinca é dificultosa. A figura 7 apresenta curva de tenacidade 

característica de ensaio Charpy em corpo de prova não entalhado.  
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(Fonte: Adaptado de Catálogo Técnico Uddeholm, aço da classe trabalho a quente). 

 

 

2.4.4 Encruamento 

 

O encruamento corresponde ao endurecimento dos materiais, fazendo com que um 

metal dúctil torna-se mais resistente e duro na medida em que é deformado plasticamente 

(HONEYCOMBE, 1996). Este foi, provavelmente, o primeiro mecanismo de endurecimento 

conhecido pelo homem.  O exame da figura 8 permite inferir que metais submetidos à 

deformação plástica a frio tornam-se mais resistentes à deformação podendo-se dizer que o 

encruamento aumenta a resistência mecânica e o limite de escoamento, assim como diminui a 

ductilidade. A este aumento de resistência dá-se o nome de endurecimento a frio ("cold 

hardening") ou endurecimento por trabalho mecânico ("work hardening"). 

Figura 7 - curva de tenacidade característica de ensaio Charpy em corpo 

de prova não entalhado. 
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Figura 8 - Efeito do grau de encruamento sobre o limite de resistência; tensão de escoamento 

e ductilidade.  

 
(Fonte: Callister, 2000). 

 

 Durante a deformação plástica a frio ocorre um aumento da densidade de 

defeitos, sejam eles de caráter pontual ou mesmo os lineares, também chamados de 

discordâncias. De uma maneira geral o encruamento ocorre basicamente, porque os metais se 

deformam plasticamente por movimento de discordâncias e estas interagem, diretamente, 

entre si ou com outras imperfeições ou, indiretamente, com o campo de tensões internas de 

várias imperfeições cristalinas presentes. Estas interações levam a uma redução na mobilidade 

das discordâncias, o que é acompanhada pela necessidade de uma tensão maior para provocar 

maior deformação plástica (Princípios de Metalurgia Física - Reed Hill – 1982). A figura 9 

mostra o efeito de deformação plástica a frio crescente nas curvas tensão deformação de aço 

de baixo carbono. 
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Figura 9 - Curvas tensão deformação para aços baixo carbono no estado recozido e após 

deformação plástica a frio de 4 % e 24 %. 

 

(Fonte: Adaptado de Callister, 2000). 

 

2.4.5 Correlação entre dureza HRC e limite de Escoamento 

 

A tabela 1 apresenta propriedades mecânicas de alguns aços além da correlação entre 

dureza HRC e limite de escoamento. Em destaque os aços AISI M2 e o aço DIN 50 NiCr13. 

 

Tabela 1 - Correlação entre dureza HRC e limite de escoamento. 

AÇOS 

FERRAMENTAS 

MODULO 

DE YOUNG 

(*) 

COEFICIENTE 

DE POISSON 

LIMITE DE 

ESCOAMENTO 

ENDURECIMENTO 

AISI M2/S600 
217.000 

MPa 
~0,27-0,30 

2100 MPa 

 2281 MPa 

2722 MPa 

58-60 HRC 

60-62 HRC 

63-65 HRC 

AISI M35/S705 
217.000 

MPa 
~0,27-0,30 2807 MPa 64-66 HRC 

K455 
210.000 

MPa 
~0,27-0,30 

~1950 MPa 

(**) 
58-60 HRC 

AISI O1/K460 
190.000 

MPa 
~0,27-0,30 

~1950 MPa 

(**) 
58-60 HRC 

DIN 50 

NiCr13/K605 

210.000 

MPa 
~0,27-0,30 

~1900 MPa 

(**) 
54-56 HRC 

AISI H13/W302 
210.000 

MPa 
~0,27-0,30 

1331 MPa  

1434 MPa  

1670 MPa  

43-46 HRC 

48-51 HRC 

52-54 HRC 

(Fonte:Autor, 2018). 
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2.5 CONFORMAÇÃO A FRIO EM PRENSAS DE MÚLTIPLOS ESTÁGIOS. 

 

2.5.1 Processo de Conformação a Frio 

 

Suski (2015, p11) afirma que por meio de ferramentas e equipamentos aplicados aos 

materiais as suas geometrias podem ser modificadas. Produtos produzidos pelo processo de 

conformação a frio são influenciados por diversos fatores, entre eles a composição química e 

estrutura metalúrgica (natureza, tamanho, forma e distribuição das fases). A diversas 

operações utilizadas no processo de conformação a frio, entre eles estão: recalque, extrusão 

direta e inversa e o corte. 

 

2.5.2 Corte 

 

O corte do material no processo de conformação a frio de fixadores ocorre mediante 

uma matriz, possibilitando atingir o corte do material na medida especifica. 

Vale ressaltar que a operação de corte para o processo de conformação a frio de 

fixadores se trata do estágio inicial do processo, vide figura 10. 

 

Figura 10 - Esquema de Montagem de Corte em uma Máquina de Múltiplos Estágios 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

Conforme figura anterior, o movimento de trabalho da ferramenta (1) é no sentido da 

seta, enquanto a ferramenta (2) se mantém estática ocasionando o cisalhamento do material. 
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2.5.3 Recalque 

 

Conforme figura 11, a operação de recalque se realiza mediante a compressão direta 

do material entre duas faces de ferramentas, o perfil do recalque irá depender do projeto do 

produto. 

Ressalta-se que a operação de recalque pode ser utilizada tanto nos estágios iniciais de 

conformação do produto como nos estágios finais do processo. Usualmente, o recalque é 

aplicado em parafusos e pregos nos estágios finais, já em porcas ou plates podem ser 

utilizados em qualquer estágios, o que definirá a sua aplicação é a sequência de conformação 

do produto. 

 

Figura 11 - Recalque em uma Matriz Fechada 

 

(Fonte: Autor, 2018) 
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2.5.4 Extrusão 

 

Conforme figura 12 e 13, o processo de extrusão pode ser aplicado de duas formas, 

extrusão direta e indireta. Na extrusão direta o material é confinado dentro de uma matriz com 

o material fluindo em um único sentido, já na extrusão indireta o movimento do material é o 

inverso da ferramenta conformadora. As operações de extrusão são muito utilizadas em 

diversos processos de conformação, entre eles conformação de fixadores em prensas multi 

estágios, prensas verticais, em processos de trefilação entre outros, podendo ser aplicados em 

processos a frio e a quente. 

 

Figura 12 - Extrusão Direta em uma Matriz Fechada 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Figura 13 - Extrusão Inversa em uma Matriz Fechada 

 

(Fonte: Autor, 2018) 
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 2.5.5 Furação 

 

O processo de furação consiste no cisalhamento do material sob ação de um punção 

furador e uma matriz, dando a peça o seu perfil final, vide figura 14.  

 

Figura 14 - Vista Ilustrada do Processo de Furação 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

A furação é bastante utilizada, por exemplo, nos últimos estágios de conformação de 

porcas cilíndricas, sextavados, quadrados, plates etc. 

 

2.5.6 Prensas Horizontais de Múltiplos Estágios 

 

Suski (2015, p.15) afirma que as prensas de múltiplos estágios são fabricadas há 

décadas em países da Europa e Ásia. No Brasil, iniciou-se o desenvolvimento destes 

equipamentos ainda de forma primária. As prensas de múltiplos estágios podem ser utilizadas 

tanto a quente como a frio. No processo a quente não a grande precisão dimensional e 

esforços de conformação, já no processo a frio se requer maiores esforços das ferramentas e 

uma precisão dimensional maior. No entanto, limitado pelo tamanho do produto, a quente se 

consegue conformar peças maiores que no processo a frio. 
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A seguir algumas das características de uma prensa de múltiplos estágios: 

 

• Diâmetro de entrada; 

• Comprimento de corte; 

• Comprimento dentro da matriz fixa; 

• Comprimento dentro da matriz móvel; 

• Número de estágios; 

• Rotação da peça entre os estágios; 

• Recorte; 

• Furação; 

• Força de conformação; 

• Número de peças/minuto. 

 

A figura 15 apresenta uma prensa horizontal de múltiplos estágios. 

 

Figura 15 - Prensa GEM CNF 33B-6S – Progressiva de Seis Estágios. 

 

(Fonte:Autor, 2018) 
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A tabela 2 corresponde à especificação geral da prensa de multi estágio apresentada na 

figura 15. 

 

Tabela 2 – Especificações da Prensa Multi Estágios GEM 

Modelo - G-CNF 33B-6S 

Número de Estágios 6 

Capacidade de Chave (mm) 24-33 

Máx. Diâmetro de Corte (mm) 30 

Máx. Comprimento de Corte 

(mm) 
24 

Máx. Extração (mm) 28 

Distância do Centro entre 

Matrizes 
140 

Comprimento do Punção 

(mm) 
146 

Força de forjamento (Ton) 360 

Peças Por Minuto 60 

Motor Principal (HP) 100 

Motor de Lubrificação (HP) 3 

Motor de Ventilador de 

Lubrificação (HP) 
1 

Lubrificante 1.800 

Peso (Kg) 40.000 

Dimensões da Máquina 

LXCxH (Cm) 
488x280x200 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2.5.7 Ferramentas para Conformação a Frio 

 

Para processos de múltiplos estágios de conformação, as ferramentas são formadas 

principalmente por matrizes e martelos. As matrizes podem trabalhar em conjunto com capa, 

anéis de contração, insertos e extratores. Os martelos podem ser usados com capas, anéis de 

contração, insertos, punções de recalque, punção furador e matrizes de corte. 

 

A figura 16 mostra um exemplo de conjunto de ferramentas de conformação mecânica 

para fabricação da pré-forma de um plate. 

 

Figura 16 - Exemplificação de um conjunto de Ferramentas para Conformação 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

2.5.8 Materiais para ferramentas de conformação a Frio. 

 

Suski (2015, p.21) disserta que na fabricação de ferramentas para conformação os 

custos são elevados, entre eles o metal duro que é um dos que possui maior investimento 

financeiro entre os materiais utilizados. O metal duro é empregado para grandes produções e 

precisão dimensionais mais apertadas. 

 Outro material bastante utilizado é o aço AISI M2 temperado e com triplo 

revenimento com dureza de 60-62 HRC. Abaixo são citados os principais materiais utilizados 

para fabricação de ferramentas para conformação de fixadores. 
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- Aço AISI H13 pode ser utilizado para as capas e martelos; 

- Aços AISI M4, AISI M42, AISI M35 e AISI M2 usualmente são utilizados 

para anéis de contração de matrizes móveis. 

 - Aços AISI M4, AISI M42, AISI M2, AISI M35 e metal duro são 

frequentemente usados para núcleos de martelos e de matrizes móveis. 

- Aços AISI M4, AISI M42, AISI M2, AISI M35 são geralmente utilizados 

para punções de extrusão inversa e extratores. 

 

2.6 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO CONFORMADO A FRIO. 

 

 

Nesta primeira etapa devem-se observar as tolerâncias do produto, a fim de verificar se 

há possibilidade de fabricar a peça pelo processo de conformação a frio, vide figura 17. 

 

Figura 17 - Desenho de um Produto Conformado a Frio e com suas respectivas tolerâncias. 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Conforme indicado na figura 17, as tolerâncias são: 

 

Comprimento total da peça = 14,3-0,8 mm 

Comprimento da flange =  2.8-0,72mm 

Diâmetro do piloto = 17,3-0,6 mm 

Diâmetro das Projeções = 4±0,2 mm 
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Comprimento das projeções = 1±0,2 mm 

Medida da chave = 33±0,3 x 40±0,3 mm 

Diâmetro do furo = 7/20-20UNF = 9,8 mm a 10,0mm 

Centro das projeções = 20x20±0, 1mm 

Raio no piloto = R1,1 – 0,1mm 

Raio na quina = R2,5±0,8mm 

 

2.6.1 Cálculo do Volume Total da Peça  

 

Para calcular o volume total da peça a mesma pode ser dividida em várias etapas e 

deve-se considerar o excesso de material (miolo ou Tarugo) para realizar a furação da peça. 

Para se obter o comprimento do (miolo ou tarugo), normalmente é calculado pelo 

diâmetro nominal do furo dividido por 3. 

 

2.6.2 Determinação do Comprimento inicial do Tarugo 

 

Optou-se por uma bitola nominal de entrada de diâmetro de 18,80 mm. Com o volume 

total da peça (com o miolo) e o diâmetro de entrada, obtem-se um comprimento de tarugo 

igual a 19,50 mm. 

 

2.6.3 Definição da Sequência de Conformação, Desde o Corte Até a Peça Final. 

 

Devem-se observar os limites do processo como, o recalque da cabeça, a redução de 

área, comprimento Máximo do tarugo fora da matriz superior e inferior. Considerar as 

limitações do equipamento, tais como: curso dos extratores, capacidade e velocidade. A figura 

18 apresenta a evolução da geometria de forma empírica do tarugo ao longo das etapas de 

extrusão direta e inversa, recalque e furação. 
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Figura 18 - Sequência de Conformação a Frio de um Produto 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

2.6.4 Matéria Prima do Produto 

 

O arame utilizado como matéria prima tem diâmetro de 18,8 mm e é fornecido em 

bobinas com 2000 kg. Comumente utilizados no segmento de elementos de fixação. A 

tabela 3 mostra composição do aço AISI 1010 em % peso. 

 

Tabela 3 - Composição química dos aços AISI 1010 (SAE J403, 2001). 

C Mn P S 

0,10 0,50 0,03 0,05 

 

(Fonte: Guia do aço, Arcelor Mittal, 2013). 

 

As propriedades mecânicas mais importantes para o processo de conformação deste 

aço estão apresentadas na Tabela 4 conforme norma SAE J1397/MAI/ 92 

Tabela 4 apresenta as propriedades mecânicas do aço AISI 1010. 
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Tabela 4 - Propriedades Mecânicas Aço AISI 1010 

SAE/AISI Processamento LR (MPa) LE(MPa) A(2*)% Z(%) HB 

1010 
Laminado 320 180 28 50 95 

Trefilado 370 300 20 40 105 

 

(Fonte: Guia do aço, Arcelor Mittal, 2013). 

 

LR = Limite de Resistência 

LE = Limite de Escoamento 

A (“2”) % = Alongamento 

Z (%) = Redução em Área 

HB = Dureza Brinell 

 

3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Em virtude da falta de compatibilidade de classificação de normas dos aços citados 

nesse trabalho, não foi encontrado um aço da norma AISI equivalente ao DIN 50 NiCr13, 

sendo o mesmo classificado pelo a norma alemã. 

 Foram fabricados 5 punções para cada material: AISI M2 e DIN 50 NiCr13. 

 

 

3.1 AÇO AISI M2 E DIN 50 NICR13 

 

O aço rápido AISI M2 é fornecido no estado recozido com dureza máxima de 248 HB, 

nessa condição sem tratamento térmico de têmpera e revenimento. A tabela 5 indica a 

composição que o material é fornecido pelo fabricante.  

 

 

Tabela 5 - Composição Química AISI M2 

C Cr Mo W V 

0,89 4,20 4,90 6,20 1,80 

 

  (Fonte: Catálogo Villares Metals, 2003). 

 

O aço para trabalho a quente DIN 50 NiCr13 foi fornecido no estado recozido com 

dureza máxima de 250 HB, assim como o aço AISI M2, nessa condição sem tratamento 
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térmico de têmpera e revenimento. A tabela 6 indica a composição que o material é fornecido 

pelo fabricante.  

 

Tabela 6 - Composição Química DIN 50 NiCr13 

C Cr Ni Mo 

0,50 1,00 3,25 0,30 
    

 

(Fonte: Catálogo Villares Metals, 2003). 

 

 

3.2 ANÁLISE QUÍMICA  

 

O material do plate (AISI 1010) e das ferramentas (AISI M2 e DIN 50 NiCr13) 

tiveram sua composição química determinada através espectrometria por emissão ótica em 

espectrômetro de emissão ótica Marca ARL Modelo 3460, conforme figura 19.  

Figura 19 – À esquerda - Espectrômetro de emissão Ótica Marca ARL Modelo 3460.              

À direita – Região de análise no aço ferramenta.  

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: www.proaqt.com.br) 

 

3.3 TRATAMENTOS TÉRMICOS 

 

O aço rápido AISI M2, fornecido no estado recozido com dureza máxima de 248 HB. 

As ferramentas confeccionadas com este material foram submetidas ao tratamento térmico de 

têmpera e revenimento. Os tratamentos térmicos de têmpera e revenimento foram realizados 

em um forno a vácuo, utilizando nitrogênio no resfriamento e aquecimento por resistências de 

grafite. Para a etapa de têmpera o aquecimento até a temperatura de austenitização foi 

conduzido em patamares de 550ºC, 850º e finalmente 1040ºC. A figura 20 apresenta um forno 

a vácuo semelhante utilizado neste estudo. 
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Figura 20 - Forno a vácuo de tratamento térmico de têmpera e revenimento. 

 

(Fonte: www.brasimet.com.br). 

  

Após o tratamento térmico de têmpera, foi realizado o revenimento, com três ciclos de 

revenido na temperatura de 550ºC por duas horas cada.  

 

O Aço Para Trabalho a Quente – DIN 50 NiCr13, fornecido no estado recozido, e 

temperado em um forno câmara a partir de austenitização a temperatura de 860°C por 20 

minutos.  

O meio de resfriamento foi em óleo com agitação e aquecido entre 40 e 70 °C. 

 Após a têmpera foi realizado apenas um revenimento em forno câmara a 190°C 

com duração de 2 horas e 15 minutos. A figura 21 apresenta um forno câmara semelhante ao 

usado nesse estudo. 

 

Figura 21 - Forno câmara para tratamento térmico de têmpera e revenimento. 

 

(Fonte: www.djfornos.com.br) 
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3.4 TESTES DE DUREZA 

 

As ferramentas foram submetidas ao ensaio de dureza no estado como recebido e após 

a aplicação da têmpera e revenido.  O material conformado teve sua dureza determinada desde 

o estado de fornecimento (blank), e em todos os estágios de conformação a frio. Para as 

ferramentas utilizou-se determinações de dureza na escala HRC. As peças foram retificadas 

com o intuito de retirar qualquer camada superficial irregular que atrapalhasse o resultado da 

medição, tendo sido feitas dez medidas para cada aço, AISI M2 e DIN 50 NiCr13. A figura 22 

mostra o durômetro utilizado. 

 

         Figura 22 - Durômetro Mitutoyo modelo DuroTwin Plus. 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

 Para as determinações de dureza no material a ser conformado (AISI 1010), utilizou-

se a escala vickers, e a carga escolhida foi 10 Kgf (HV10). Primeiramente foram embutidas as 

amostras a serem analisadas devido aos seus perfis complexos e de difícil medição. Foram 

embutidos os seis estágios de conformação do produto. As amostras de cada estágio foram 
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embutidas em prensa com uma resina de baixo custo e dureza relativamente alta, a baquelite. 

Após o embutimento as amostras foram polidas e submetidas aos testes de dureza. A figura 23 

apresenta o duròmetro utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Fonte: Autor, 2018) 

 

3.5 ANÁLISE METALOGRÁFICA 

 

O material empregado na fabricação do plate assim como os aços utilizados no 

ferramental foram submetidos à análise metalográfica. As ferramentas foram observadas 

através desta técnica após a têmpera e o revenido, já o material dos plate teve 

acompanhamento metalográfico a partir do estado de recebimento e em todas as etapas de 

conformação.  

Os diferentes estágios de conformação foram observados após interrupção do 

processo, e resfriamento do plate em diferentes estágios. O tempo total de permanência em 

temperatura foi de cerca de 30 segundos.  

A observação da microestrutura do ferramental foram realizadas em corpos de prova 

não embutidos, já para o material conformado foi realizado seu embutimento para todas as 

etapas de conformação. Todas as amostras foram lixadas com auxílio de água corrente, na 

sequência de lixas 220, 320, 400, 600 e 1200, e por fim polidas com pasta de diamante de 1 

µm. Antes de se realizar o ataque químico, as amostras foram perfeitamente limpas e secas 

Figura 23 - Durômetro para ensaio de dureza Vickers 
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com o secador. O ataque se deu por imersão no reativo de nital a 2%. Os corpos de prova do 

plate de AISI 1010 foram extraídos na seção Longitudinal, e observados em um microscópio 

Olympus GX 51 vide figura 24, com ampliações de 100x, 200x, 400x, 1000x, já os corpos de 

prova das ferramentas AISI M2 e DIN 50 NiCr13 foram extraídos na seção transversal. 

 

Figura 24 - Microscópio Olympus GX 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Fonte: Autor, 2018)  
 

A figura 25 mostra a região da ferramenta utilizada nos ensaios metalográficos e análises 

químicas dos aços AISI M2 e DIN 50 NiCr13. Na figura 26 secção longitudinal típica para 

análise metalográfica do plate. 
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Figura 25 – imagens das ferramentas e região correspondente a análise metalográfica para os 

aços AISI M2 e DIN 50 NiCr13. 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Região típica de análise metalográfica do plate. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 SIMULAÇÃO POR ELEMENTOS FINITOS 

 

Por se tratar de um processo progressivo com continuo encruamento do plate, a 

simulação é realizada para os cinco estágios de conformação, figuras 27 a 30 e 32.  

 

No 1° estágio de conformação vide figura 27 ocorre à operação de extrusão direta na 

peça, nessa etapa obteve uma força de conformação de 22.5 ton e com média de temperatura 

de 100 C°, e uma pressão máxima de contato de 1246 Mpa, pressão de contato relativamente 

baixa, pois se trata do inicio do processo de conformação, e não requer grandes esforços. 

 

Figura 27 - Simulação 1° Estágio 

 
 

(Fonte: Autor, 2018) 
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No 2° estágio de conformação vide figura 28 assim como no estágio anterior ocorre a 

extrusão direta na peça, nessa etapa obteve uma força de conformação de 58,50 ton e com 

média de temperatura de 190 C°, e uma pressão máxima de contato de 2034 Mpa, há um 

acréscimo de pressão de contato devido nessa operação a obtenção de um estágio melhor 

acabado. 

 

Figura 28 - Simulação 2° Estágio 

 
 

(Fonte: Autor, 2018) 
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No 3° estágio de conformação vide figura 29 ocorre a extrusão inversa em conjunto 

com o recalque, nessa etapa obteve uma força de conformação de 130 ton e com média de 

temperatura de 282 C°, e uma pressão máxima de contato de 2477 Mpa, nesse estágio começa 

a formação da flange da peça, há um acréscimo de pressão de contato considerável devido a 

necessidade de formação de uma pré – flange para os estágios posterior com intuito de aliviar 

pressões de contatos futuros. 

 

 

Figura 29 - Simulação 3° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 
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No 4° estágio de conformação vide figura 30 ocorre a extrusão inversa em conjunto 

com o recalque para formação da flange, nessa etapa se atinge a maior força de conformação 

de 158 ton e com média de temperatura de 357 C°, e uma pressão máxima de contato de 2800  

MPa, essa operação é o penúltimo estágio de conformação, etapa de extrema importância, 

pois se obtém a medida aproximada do plate, sendo assim possível para o 5° estágio de 

conformação apenas a calibração da peça.  

 

Figura 30 - Simulação 4° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 
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Figura 31 - Simulação de Aplicação do Punção de recalque 5° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

A figura 31 ilustra o movimento do punção ‘vermelho’ em relação à matriz de (azul 

claro). A peça conformada a frio esta representada em azul escuro. 
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Figura 32 - Simulação 5° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

Foi encontrada nesse estágio uma força de conformação de 113 ton. Ainda de acordo a 

figura 32 a pressão de contato para preenchimento do perfil final aprovado do produto é de 

1500 a 1800 MPa. Sendo que o limite de escoamento do aço DIN 50 NiCr13 utilizado para 

conformação superior do produto é  de 1900 MPa, vide tabela 1.  

Em outras palavras, essa ferramenta não irá apresentar quebras ou desgaste excessivo, 

já que os esforços de conformação produzem tensões abaixo de seu limite de escoamento. 

O aço AISI M2 de acordo a tabela 1 possui em condições típicas de dureza, cerca de 

2100 MPa de limite de escoamento, entretanto a simulação por MEF demonstra que não há 
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necessidade de um aço com essas características nessa aplicação visto a operação de 

calibração não requer grandes esforços de conformação. Por este motivo, escolheu-se 

condições de tratamento térmico para um mínimo de dureza, que ainda garanta a não 

ocorrência de deformação plástica. 

 

4.2 ANÁLISE QUÍMICA  

 

A tabela 7 apresenta os resultados da analise química realizada no aço rápido utilizado neste 

trabalho.  

 

Tabela 7 – Composição Química (% em peso) 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

Os valores encontrados indicam que a liga corresponde a um aço rápido AISI M2, de 

acordo a tabela 5 fornecida pelo fabricante do aço. 

 

 Na tabela 8, análise química do aço para trabalho a quente DIN 50 NiCr13. 

 

Tabela 8 – Composição Química (% em peso) 

 
(Fonte: Autor, 2018)  

Os valores obtidos indicam que a liga corresponde a um aço DIN 50 NiCr13. De 

acordo a tabela 6 fornecida pelo fabricante do aço. 
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A tabela 9 corresponde à análise química do material do plate. 

 

Tabela 9 - Composição química (% em peso) 

 
(Fonte: Autor, 2018)  

 

Os resultados apresentados na tabela 9 indicam que o material utilizado neste estudo 

corresponde a uma liga AISI 1010. A tabela 3, oferecida pelo fabricante indica os elementos 

esperados para esta liga.  

 

4.3 ENSAIOS DE DUREZA  

 

A tabela 10 apresenta os valores de dureza correspondentes ao aço rápido, com as 

posições de aplicação das medidas na figura 33. 

 

Tabela 10 - Dureza Rockwell C - AISI M2 

Medição  Região Valores Encontrados em HRC Média Desvio Padrão 

Punção de 

Recalque - 

AISI M2  

Superfície  56-57-58-58-57-56-58-57-56-57 57 HRC 0,7 

(Fonte: Autor, 2018) 

 



57 

 

Figura 33 - Medição da Dureza Rockwell na superfície da ferramenta – AISI M2 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

Os elementos de liga presentes na composição do aço AISI M2 como o tungstênio, 

molibdênio e vanádio lhe garante elevada dureza em torno de 65 HRC. Devido se tratar de um 

aço rápido versátil em termos de aplicação e dureza, ele pode ser utilizado com durezas 

menores dependendo da sua aplicação. 

Os valores de dureza indicam que o objetivo de se testar esta ferramenta em valores de 

dureza baixos para o aço rápido foi atingido. 

 

A tabela 11 corresponde aos valores de dureza do aço para trabalho a quente, com as 

posições de aplicação das medidas na figura 34. 

 

Tabela 11 - Resultados das Medições Rockwell C - DIN 50NiCr13 

Medição  Região Valores Encontrados em HRC Média Desvio Padrão 

Punção de 

Recalque - 

DIN 50 

NiCr13 

Superfície  54-55-55-54-56-55-54-55-56-56 55 HRC 0,8 

(Fonte: Autor, 2018). 
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(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

 

O nível de dureza do ferramental fabricados com aço DIN 50 NiCr13 se aproxima aos 

valores estimados mediante figura 6 a figura 34 mostra as posições de aplicação das medidas. 

As tabelas 12 a 18 apresentam os resultados de ensaio de dureza vickers carga de 10 

Kgf (HV10) nos estágios sucessivos de deformação do plate, e nas figuras 35 a 41 o local 

onde se realizou as impressões de dureza. A tabela 19 resume a evolução da dureza ao longo 

dos estágios de conformação. 

 

 

Tabela 12 - Resultados das Medições HV10 – Corte longitudinal. 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

Amostra Região Média 
Desvio  
Padrão 

Corte Superfície 118 105 137 128 107 108 151 127 108 158 125,0 19,10               

Valores Encontrados em HV10 

Figura 34 - Medição da Dureza Rockwell na superfície da ferramenta – 

DIN 50 NiCr13. 
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Figura 35 - Medição da dureza Vickers HV10 - AISI 1010 - Corte 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

 

Tabela 13 - Resultados das Medições HV10 - 1° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

Figura 36 - Medição da dureza Vickers HV10 - AISI 1010 – 1° Estágio 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Tabela 14 - Resultados das Medições HV10 - 2° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

Amostra Região Média 
Desvio  
Padrão 

2° Estágio Superfície 176 175 175 178 181 179 182 173 177 173 177,0 3,1                 

Valores Encontrados em HV10 

Amostra Região Média 
Desvio  
Padrão 

1° Estágio Superfície 167 167 167 157 175 180 160 161 151 152 164,0 9,40                 

Valores Encontrados em HV10 
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Figura 37 - Medição da dureza Vickers HV10 - AISI 1010 – 2° Estágio 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Tabela 15 - Resultados das Medições HV10 - 3° Estágio 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

  

Figura 38 - Medição da dureza Vickers HV10 - AISI 1010 – 3° Estágio 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Tabela 16 - Resultados das Medições HV10 - 4° Estágio 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

Amostra Região Média 
Desvio  
Padrão 

4° Estágio Superfície 219 200 210 206 235 245 180 207 211 232 215,0 19,0               

Valores Encontrados em HV10 

Amostra Região Média 
Desvio  
Padrão 

3° Estágio Superfície 209 195 185 183 218 223 171 191 195 212 199,0 17,0               

Valores Encontrados em HV10 
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Figura 39 - Medição da dureza Vickers HV10 - AISI 1010 – 4° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

Tabela 17 - Resultados das Medições HV10 - 5° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

Figura 40 - Medição da dureza Vickers HV10 - AISI 1010 – 5° Estágio 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

 

 

Amostra Região Média 
Desvio  
Padrão 

5° Estágio Superfície 215 188 208 197 232 219 164 208 197 214 205,0 19,0               

Valores Encontrados em HV10 
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Tabela 18 - Resultados das Medições HV10 - 6° Estágio – Furação 

 
 (Fonte: Autor, 2018)  

 

 

Figura 41 - Medição da dureza Vickers HV10 - AISI 1010 – 6° Estágio – Furação 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Tabela 19 – Dureza Vickers em Todas as Etapas de Conformação Mecânica 

 
 

 (Fonte: Autor, 2018) 

 

 

 

Amostra Região Média
Desvio 

Padrão

Corte 118 105 137 128 107 108 151 127 108 158 125,0 19,10

1° Estágio 167 167 167 157 175 180 160 161 151 152 164,0 9,40

2° Estágio 176 175 175 178 181 179 182 173 177 173 177,0 3,10

3° Estágio 209 195 185 183 218 223 171 191 195 212 199,0 17,00

4° Estágio 219 200 210 206 235 245 180 207 211 232 215,0 19,00

5° Estágio 215 188 208 197 232 219 164 208 197 214 205,0 19,00

6° Estágio - 

Furação
214 219 201 197 189 172 182 196 212 208 199,0 15,00

Valores Encontrados em HV10

Superfície

Amostra Região Média 
Desvio  
Padrão 

6° Estágio Superfície 214 219 201 197 189 172 182 196 212 208 199,0 15,0               

Valores Encontrados em HV10 
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           Figura 42 - Gráfico sobre a dureza vickers com barra de erros e com desvio 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

As figuras 35 até a figura 41 demonstra a evolução em termos de aplicação do 

penetrador ao longo do processo, já as tabelas 12 a tabela 18 mostra seus valores encontrados 

na dureza vickers HV10. A tabela 19 todos os resultados de dureza encontrados na evolução 

do processo de conformação a frio. 

Pode-se observar mediante a tabela 19 que ocorre um acréscimo de dureza ao longo 

dos estágios de conformação ate o quarto estágio. A operação do quinto estágio corresponde à 

calibração do plate, o que se traduz a um mínimo de deformação plástica, o que explica a não 

ocorrência de endurecimento nesta operação. Do mesmo modo no sexto estágio só ocorre 

remoção de material.  
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4.4 MICROSCOPIA ÓPTICA 

 

A figura 43 apresenta a microestrutura do aço AISI M2 após têmpera e triplo 

revenimento com dureza mantida dentro da faixa de 56-58 HRC. 

 

Figura 43 – Microestrutura do aço AISI M2 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Microestrutura do aço AISI M2 constituída por martensita revenida e carbonetos 

finamente dispersos na matriz. O aço rápido AISI M2 apresenta grande flexibilidade em 

termos de propriedades, já que possui elementos de liga fortes formadores de carbonetos, 

cuja fração solubilizada guarda forte relação com a temperatura de austenitização.  
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A figura 44 corresponde a microestrutura do aço DIN 50 NiCr13 após têmpera e 

revenido com dureza mantida dentro da faixa de 54-56 HRC. 

 

Figura 44 – Microestrutura do aço DIN 50 NiCr13 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Durante o tratamento térmico do aço DIN 50 NiCr13 para obtenção da martensita, foi 

realizado um resfriamento rápido. Devido esse resfriamento rápido, algumas partes da 

martensita não se transformaram por completo adquirindo leve presença de austenita retida na 

matriz de martensita. Entretanto a leve presença de austenita retida não interferiu no 

rendimento da ferramenta em termos de resistência mecânica 
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A seguir apresenta-se a evolução da microestrutura do aço AISI 1010, em todos os 

estágios de conformação, com ampliações de 100x, 200x, 400x e 1000x, vide figuras 45 a 51. 

 

Figura 45 - Microestrutura AISI 1010 - Corte 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Microestrutura constituída por uma matriz ferritica com partículas de cementita 

(perlita divorciada). Não se observa linhas de deformação mecânica, por tratar-se de operação 

de corte, primeira fase do processo de conformação do produto, operação de cisalhamento 

conforme figura 10. A dureza deste material neste estágio é da ordem de 125 HV10. Vide 

tabela 12. 
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Figura 46 - Microestrutura AISI 1010 - 1° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

Microestrutura constituída por uma matriz ferritica com partículas de cementita 

(perlita divorciada). Não se observa linhas de deformação mecânica.  Nessa operação ocorre o 

acerto do corte acarretando uma baixa deformação plástica, porém já se percebe um 

acréscimo de dureza, atingindo valores da ordem de 164 HV10. Vide tabela 13. 
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Figura 47 - Microestrutura AISI 1010 - 2° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

Microestrutura constituída por uma matriz ferritica com partículas de cementita 

(perlita divorciada). Ainda não são perceptíveis linhas de deformação mecânica. Nesta 

operação ocorre a operação de extrusão. A dureza encontrada nesse estágio foi da ordem de 

177 HV10, conforme tabela 14.  
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Figura 48 - Microestrutura AISI 1010 - 3° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

Microestrutura constituída por uma matriz ferritica com partículas de cementita 

(perlita divorciada). Nessa operação acontece um dos maiores esforços de conformação 

devido à geometria da matriz, produzindo intensa deformação plástica, sendo agora 

perceptíveis linhas de deformação e grãos alongados. A dureza atinge valores na ordem de 

198 HV10. Vide a tabela 15.  
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Figura 49 - Microestrutura AISI 1010 - 4° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

Microestrutura constituída por uma matriz ferritica com partículas de cementita 

(perlita divorciada). Nessa operação acontece o maior esforço de conformação devido à 

geometria da matriz, produzindo um encruamento adicional em relação à operação anterior, 

com dureza atingindo valores na ordem de 215 HV10 (tabela 16). Tal como na operação 

anterior são visíveis às linhas de deformação e grãos alongados.  
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Figura 50 - Microestrutura AISI 1010 - 5° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

Microestrutura constituída por uma matriz ferritica com partículas de cementita 

(perlita divorciada). No 5° estágio ocorre à operação de extrusão inversa e recalque 

simultaneamente conforme a figura 13. Nesse estágio a força de conformação é inferior ao 

estágio anterior por tratar-se apenas de calibração e formação das projeções na peça. A dureza 

ficou por volta de 204 HV10. Vide a tabela 17. 
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Figura 51 - Microestrutura AISI 1010 - 6° Estágio 

 
(Fonte: Autor, 2018) 

 

Microestrutura constituída por uma matriz ferritica com partículas de cementita 

(perlita divorciada). Nesse estágio a força de conformação é inferior aos estágios anteriores 

devido nessa operação todo o perfil do produto já está formado pelas as operações anteriores. 

A dureza por volta de 199 HV10. Vide a tabela 18. 

As determinações de dureza ao longo de todos os estágios de conformação sugerem 

até o quarto estágio um encruamento progressivo, porém limitado pela baixa taxa de 

encruamento da ferríta além da temperatura atingida, conforme os valores observados na 

simulação. A partir do quinto estágio a dureza se mantém e até diminui um pouco, o que pode 

estar relacionado a uma evolução do processo de recuperação da ferríta nas operações finais. 
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4.5 DESEMPENHO DOS PUNÇÕES DE RECALQUE DE AÇO RÁPIDO AISI M2 E AÇO 

PARA TRABALHO A QUENTE DIN 50 NICR13  

 

Inicialmente serão apresentados os dados de desempenho dos punções de aço rápido 

AISI M2 (anexo B tabela 22), os cinco punções de aço rápido produziram 26.782 mil plates, 

o que corresponde a uma média de 5.356 mil peças por punção. Essas substituições não 

foram motivadas por desgaste excessivo, e sim por falha mecânica, mesmo com o cuidado 

em tratar termicamente este aço para maior tenacidade. A figura 52 corresponde à região 

típica na qual ocorreu a quebra desta ferramenta.   

 

Figura 52 - Punção de Recalque AISI M2 

 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

No caso do aço DIN 50 NiCr13 (anexo B tabela 23), os cinco punções possibilitaram a 

fabricação de 255.541 mil plates, o que corresponde a 51.1082 mil plates por punção. Essas 

substituições foram feitas quando o desgaste atingiu valor não tolerável no ferramental 

conforme figura 53.  

 

 

Região de quebra 

Prematura 
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Figura 53 - Punção de Recalque DIN 50 NiCr13 

 

(Fonte: Autor, 2018) 

Os resultados indicam que a substituição do aço rápido para o aço para trabalho a 

quente nesta aplicação foi bem sucedida, com um desempenho próximo a uma ordem de 

grandeza superior para o DIN 50 NiCr13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Região de Desgaste 

Região de Desgaste 
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5 CONCLUSÃO 

 

Inicialmente foi proposto um dos aços mais utilizado no segmento de conformação a 

frio de fixadores a liga AISI M2. Entretanto em experiência anterior a este estudo, percebeu-

se que este aço não atingia o rendimento esperado, Sendo assim foi proposto o aço para 

trabalho a quente DIN 50 NiCr13, Este material corresponde a uma quebra de paradigma 

nesta aplicação específica e correspondeu a uma tentativa na qual se apostou na tenacidade 

como principal característica, aliada a uma razoável resistência ao desgaste.  

Os valores determinados por simulação indicaram para a quarta operação de 

conformação a maior carga de trabalho, 158 ton. 

A microestrutura do plate (AISI 1010) foi determinada como ferrítica com 

cementita nos contornos de grão típico de eutetoide divorciado. 

O material do plate apresentou endurecimento crescente até a quarta operação de 

conformação com um leve decréscimo de dureza do quinto e sexto estágio de conformação. 

A microestrutura do punção de aço rápido AISI M2 apresentou martensita revenida 

e carbonetos finos uniformemente dispersos na matriz. 

 A microestrutura do punção de aço para trabalho a quente DIN 50 NiCr13, 

martensita revenida. 

A dureza do aço rápido AISI M2 no tratamento proposto neste estudo foi de 56-58 

HRC já para o DIN 50 NiCr13 54-56 HRC. 

Os punções confeccionados em aço rápido AISI M2 apresentaram falha prematura 

com média de 5.356 mil plates por punção. 

Os punções de DIN 50 NiCr13 obtiveram média de 51.1082 mil plates por punção,  

tendo sido descartados a partir de níveis de desgaste intoleráveis à aplicação. 

A substituição do aço rápido AISI M2 pelo aço DIN 50 NiCr13 aumentou os níveis 

de produção ao um custo mais baixo. 

Vale e é de grande importância ressaltar que os resultados obtidos com o Aço DIN 

50NiCr13 foram específicos para essa operação de conformação de um produto especial. 
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APÊNDICE A 

 

Custos dos Ferramentais 

 

Neste tópico se faz uma comparação dos custos das ferramentas, a primeira fabricada 

com aço AISI M2 e a segunda com Aço DIN 50 NiCr13. Independente do material utilizado, 

as etapas de fabricação do processo são as mesmas, sendo que é possível notar a evolução do 

processo devido à numeração em ordem crescente na tabela 20 e 21 de cada aço. Nessas 

tabelas estão descritos os custos por operação de cada etapa para a obtenção da ferramenta 

analisada. 

 

 Custo do Ferramental AISI M2 

 

Tabela 20 - Levantamento de Custos da Ferramenta - AISI M2 

Custo da Ferramenta (Punção) - AISI M2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso 

Bruto 

(Kg) 

Matéria 

Prima 

(Kg) 

Corte do 

Material  

Torno 

CNC  

Centro de 

Usinagem 

CNC  

Tratamento 

Térmico 

(Têmpera e 

Triplo 

Revenimento)  

Retífica 

Torno 

Mecânico - 

Acabamento  

 R$     

1,28  

 R$   

67,00  

 R$     

0,55  

 R$   

37,57  

 R$  

132,60  
 R$        14,94  

 R$     

6,64  
 R$   16,70  

  

Custo Total da Ferramenta  R$                                                                                     294,76 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

 

Custo do Ferramental DIN 50 NiCr13 

 

Tabela 21 - Levantamento de Custos da Ferramenta - DIN 50 NiCr13 

Custo da Ferramenta (Punção) - DIN 50 NiCr13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Peso 

Bruto 

(Kg) 

Matéria 

Prima 

(Kg) 

Corte do 

Material  

Torno 

CNC  

Centro de 

Usinagem 

CNC  

Tratamento 

Térmico 

(Têmpera e 

2h15min de 

Revenimento)  

Retífica 

Torno 

Mecânico - 

Acabamento  

 R$     

1,28  

 R$   

33,00  

 R$     

0,55  

 R$   

37,57  

 R$  

132,60  
 R$        14,94  

 R$     

6,64  
 R$   16,70  

  

Custo Total da Ferramenta  R$                                                                                   251,24 

(Fonte: Autor, 2018) 
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APÊNDICE B 

 

Tabela 22 - Apontamento de Produção da Ferramenta AISI M2 

Relatório de Produção  

Data de Lançamento: 07/06/2018 07:30:10 

Produto: APZ-173 

Ordem de Fabricação: 613121 

Material: Aço Carbono AISI 1010 - Esferoidizado - Trefilado - Recozido 

Maquina: 30 

Punção de 

Recalque - 

AISI M2 

Produção Horas de Maquina Parada N° de Trocas Motivos 

5° Estágio 
26.782 

Peças 

01h30min 5 Troca do Punção 

02h05min 5 Regulagem de Maquina 

03h45min 1 Falta de ferramenta 

06h07min 1 Desenvolvimento 

(Fonte: Autor, 2018). 

 

De acordo a tabela 22 foram produzidas 26.782 peças com um punção de recalque 

confeccionado com aço AISI M2, num total de 282,323 mil peças produzidas, a substituição 

da mesma ocasionou 13h45min de máquina parada. 

Sendo que:  

13h45m = 807 min. 

Produção da máquina p/hora = 3600 peças 

1min = 60 peças 
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Tabela 23 - Apontamento de Produção da Ferramenta DIN 50 NiCr13 

 

Relatório de Produção  

Data de Lançamento: 14/03/2018 07:30:10 

Produto: APZ-173 

Ordem de Fabricação: 613121 

Material: Aço Carbono AISI 1010 - Esferoidizado - Trefilado - Recozido 

Maquina: 30 

Punção de 

Recalque - 

DIN 50 

NiCr13 

Produção Horas de Maquina Parada 
N° de 

Trocas 
Motivos 

5° Estágio 
255.541 

Peças 

01h20min 5 Troca do Punção 

01h45min 5 Regulagem de Maquina 

(Fonte: Autor, 2018) 

 

Conforme a tabela 23 foram produzidas 255.541 peças com um punção de recalque 

confeccionado com aço DIN 50 NiCr13, a substituição do mesmo ocasionou 03h05min de 

máquina parada. 

Sendo que:  

03h05min. =185min. 

Produção da máquina p/hora = 3600 peças 

1min = 60 peças 

 

Comparativo de Produção das Ferramentas AISI M2 x DIN 50NiCr13 

 

Foram fabricados 5 punções com o aço AISI M2 e o Aço DIN 50 NiCr13, em que o 

custo de fabricação de R$ 294,76 para o primeiro, e de R$ 251,24 Reais para o segundo. O 

punção fabricado com aço AISI M2 produziu em media 5.356 mil peças, num total de 26.782 

mil peças. Acarretando em um tempo de máquina parada de 13h45m. O Aço DIN 50 NiCr13 

produziu em média 51.1082 mil peças, num total de 255.541 mil peças produzidas com esse 

tipo de aço.  

A utilização do punção de recalque confeccionado com aço AISI M2 acarretou em 807 

minutos de máquina parada, sabendo que a máquina produz 60 peças/min, a máquina deixou 

de produzir 48.420 mil peças. Com o punção de recalque confeccionado com o aço DIN 50 

NiCr13 acarretou em 185 minutos de máquina parada, sendo assim a máquina deixou de 

produzir 11.100 mil peças. 

O custo do produto é em torno de R$ 1.75 por peça, se com o punção de recalque de 

AISI M2 a máquina deixou de produzir 48,420 mil peças, a perda de faturamento nessa 
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ocasião foi de R$ 84.735 mil reais, com o punção de recalque de DIN 50 NiCr13 a máquina 

deixou de produzir 11.100 mil peças, nota-se uma perda de faturamento utilizando esse aço 

como matéria prima do punção foi de R$ 19.425 mil peças. 

 


