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Introdução: Define-se como estampagem o processo de conformação de chapas,
realizado geralmente a frio, que compreende um conjunto de operações por meio das
quais uma chapa é submetida de modo a adquirir uma nova forma geométrica, plana
ou oca. É o processo utilizado para fazer com que uma chapa plana (\"blank\") adquira
a forma de uma matriz (fêmea), imposta pela ação de um punção (macho). O processo
é empregado na fabricação de peças de uso diário tais como para-lamas, portas de
carro, banheiras, rodas, pias, entre outros.
Basicamente, a estampagem compreende as seguintes operações: corte, dobramento e
encurvamento, estampagem profunda,etc. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo
desenvolver um aço inoxidável ferrítico 430 estabilizado ao Nióbio pelo processo de
redução direta que diminui o custo sem perder a alta estampabilidade, alto brilho e
baixo estriamento, visando assim que os clientes passem a comprar esse produto, pois
o mesmo é importado do Japão. Metodologia: Corridas experimentais foram feitas com
uma atenção especial em relação ao &#8710;Nióbio e em relação ao % de Carbono +
Nitrogênio. O uso do agitador eletromagnético na Aciaria proporcionou-se a formação
de maiores grãos equiaxiais.
Na linha de laminação a quente mudou-se o processo de encruante para recristalizante. 
Na Laminação a frio o processo de redução direta ajudou a diminuir os custos, pois
não haverá a necessidade de recozimento entre as etapas de laminação.
No processo de recozimento e decapagem experimentos têm sido feitos visando um
material com maior tamanho de grão, com maior anisotropia e alto brilho.
 Resultados: Diversos tipos de ensaios têm sido realizados para fazer a caracterização
desse aço inoxidável para estampagem profunda, especialmente, os mecânicos,
metalográficos, de perfilometria (visando analisar o brilho e rugosidade do material) e
de estampagem. Ainda, realizou-se uma análise mais profunda em um microscópio de
varredura eletrônica visando avaliar a relação de textura cristalográfica. Conclusão:
Concluímos que ainda há a necessidade de configurar-se alguns parâmetros. Contudo,
esses dependem de resultados de testes que serão concluídos até o final do mês de
agosto de 2016.  Sendo assim, o objetivo ainda não foi totalmente alcançado levando a
um trabalho de melhoria continua.
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