
ESTUDO DA ADIÇÃO DE NIÓBIO E DO RECOZIMENTO INICIAL E FINAL
SOBRE AS PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DE UM AÇO SILÍCIO GNO

2%SI

Beatriz Araújo  BATISTA (Unileste); Marcela Alves SILVA (Unileste); Luana Araújo BATISTA

(Unileste); José Rogério OLIVEIRA JUNIOR (APERAM)

Introdução: Os aços silícios de grão não orientado (GNO) são ligas magneticamente
macias, usualmente empregadas em máquinas elétricas como: transformadores e
motores, com a função de conduzir e amplificar o fluxo magnético. Duas
características neste aço são de fundamental importância: a perda magnética, que mede
a potência específica dissipada no processo de magnetização do núcleo, e, a indução
magnética, que é uma medida da amplificação do fluxo magnético. O envelhecimento
magnético é um fenômeno que está associado ao aumento da perda magnética durante
a vida útil de uma máquina elétrica, e pode ser evitado com a adição de elementos de
liga. Objetivo: Avaliar a influência do nióbio (30, 70, 150 e 300 ppm) nas propriedades
magnéticas (perda e indução) de um aço silício GNO 2%Si. E verificar a influência da
temperatura de recozimento inicial e de duas temperaturas de recozimento final (920°C
e 980°C) sobre a microestrutura e propriedades magnéticas desse aço. Metodologia:
Utilizou-se chapas de espessura de 2,3 mm. De acordo com os diferentes teores de
nióbio, separaram-se grupos de amostras recozidas e não recozidas inicialmente a 1000
°C por 30s em forno mufla. Após laminadas até a espessura de 0,5 mm, as amostras
foram recozidas em forno contínuo e divididas novamente em dois grupos, de modo
que houveram amostras recozidas e não recozidas para temperaturas de 920 °C e 980
°C. Posteriormente, realizaram-se ensaios para medição da perda magnética pelo teste
Brockhaus. Para verificar a possibilidade de envelhecimento foi utilizado o ensaio
acelerado (225°C/24h), de acordo com a norma NBR 5161. Resultados: Lembrando
que se deseja um material com baixos valores de perda e altos de indução e sem índice
de envelhecimento. Verificou-se que, antes do tratamento de envelhecimento, todos os
aços que tiveram o recozimento final a 980 °C apresentaram valores menores de perda
magnética em relação aos submetidos ao recozimento final a 920 °C, independente de
terem recebido recozimento inicial ou não. E que as amostras que tiveram o
recozimento final a 920 °C obtiveram um maior valor de indução magnética.
Calculando a perda magnética depois do tratamento de envelhecimento percebeu-se
que os valores obtidos nos aços que tiveram o recozimento final a 980 °C continuaram
apresentando valores menores do que os com recozimento final a 920 °C,
independente da realização ou não do recozimento inicial. Verifica-se que os valores
de indução magnética antes e após o envelhecimento são iguais, para uma mesma
configuração de recozimentos, e que há uma tendência da redução de seu valor em
função do aumento da quantidade de nióbio no aço, o que é indesejável. Pode-se
observar que mesmo com alto teor de nióbio, quando há altos teores de carbono, sem
recozimento inicial, a adição de nióbio se torna ineficiente para evitar o
envelhecimento magnético. Conclusão: Em relação às propriedades magnéticas,
quanto maior o teor de nióbio, maiores são os valores de perdas magnéticas e menores
de indução magnética e envelhecimento magnético. A maior temperatura final de
recozimento se mostrou mais efetiva em diminuir o envelhecimento magnético,
quando houve recozimento inicial nas amostras. 
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