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Introdução: Atualmente, a fim de atender uma crescente demanda no mercado, a
Aperam está desenvolvendo um novo aço de grão não orientado voltado para o
mercado de motores elétricos que trabalham em frequências mais elevadas, como por
exemplo, os motores elétricos presentes nos carros elétricos e híbridos. Amostras
provenientes das últimas corridas produzidas industrialmente foram caracterizadas
com o objetivo de se avaliar as propriedades magnéticas, mecânicas e características
microestruturais, assim como as propriedades do revestimento empregado no material.
Nesse trabalho, portanto, serão apresentadas as principais propriedades obtidas no aço
em desenvolvimento e os valores objetivados. Objetivo: Avaliar as propriedades
mecânicas, magnéticas, características microestruturais e do revestimento apresentadas
pelo aço em desenvolvimento, comparando-as com os valores objetivados.
Metodologia: Para caracterização microestrutural de inclusões, amostras de 2 mm do
material foram preparadas e analisadas no MO. O tamanho de grão também foi
analisado no MO com amostras preparadas na espessura. Além disso, ensaios de tração
em amostras com 2 estágios e 0,25 mm de espessura nas seções longitudinal e
transversal foram realizados para determinação do limite de escoamento, limite de
resistência e alongamento total. A espessura da camada de revestimento foi medida na
área industrial através do medidor Fischer Deltascope. Foram realizados ensaios
magnéticos em altas frequências antes e após alívio de tensão no medidor de
propriedades magnéticas Brockhaus. Resultados: O aço possui poucas inclusões não
metálicas o que contribui para redução nas perdas magnéticas. Já o tamanho de grão a
880, 900, 920, 950, 970 e 980°C foi de 54µm, 56µm, 61µm, 78µm, 67µm e 76µm
respectivamente, em amostras com 2 estágios e 0,25 mm. O aço produzido em 2017
apresentou melhores propriedades mecânicas em relação á corrida realizada em 2015,
alcançando as propriedades mecânicas almejadas de limite de escoamento (>400 MPa)
e de resistência (>500 MPa) tanto no sentido longitudinal, quanto no transversal. A
dureza do aço mostrou relação coerente com o limite de escoamento e resistência do
material. Já a espessura da camada de revestimento apresentou um valor de 2,5µm em
média, funcionando como um bom isolante das correntes parasitas. As perdas
magnéticas na indução de 1T com frequências de  400 Hz e 800 Hz nas amostras  de  2
estágios de laminação a frio apresentaram  valores inferiores a 12,5 W/Kg e 34 W/Kg
respectivamente (valores almejados) na grande maioria das amostras de 0,25 mm. O
B50 teve valores superiores a 1,66 T (desejado). Os resultados magnéticos após alívio
de tensão tiveram melhora, (cerca de 8% na redução das perdas) mostrando a
eficiência. Conclusão: Os valores desejados de perdas, permeabilidade magnética,
limite de escoamento e resistência foram alcançados. A espessura do revestimento está
dentro do padrão. Além disso, vários outros estudos, como um método eficiente para
determinação de tamanho de grão, estão em curso para se obter boas relações,
ajudando em futuras previsões. 
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