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Introdução: Neste trabalho foram estudadas as propriedades mecânicas e
características microestruturais de um aço silício de grão não orientado contendo
3,3%Si, destinado à aplicação em motores elétricos de alta frequência, como por
exemplo, em motores de veículos elétricos híbridos (VEH). Amostras de bobinas
laminadas a frio com espessura de 0,25mm recozidas em diferentes temperaturas: 900,
920, 950, 970 e 980°C na área industrial, foram submetidas a ensaios mecânicos e
caracterização metalográfica via microscopia ótica. Objetivo: Este trabalho tem como
objetivo a validação de uma metodologia para determinação do diâmetro médio de
grão na faixa de temperatura estudada. Além disso, com posse do diâmetro médio de
grão e do limite de escoamento, objetivou-se determinar as constantes &#963;0 e k’
através do ajuste via equação de Hall-Petch. Metodologia: As amostras provenientes
da área industrial foram cortadas, preparadas na CNC e ensaiadas em uma máquina de
tração INSTRON, modelo 5582 para determinação do limite de escoamento e limite de
resistência. Além disso, novas amostras nas mesmas faixas avaliadas foram preparadas
para análise do diâmetro médio de grão, utilizando recursos computacionais e
metodologias manuais, avaliando na seção transversal assim como na superfície em
diversos campos, em conformidade com a norma ASTM E112. Posteriormente, as
sobras das amostras foram submetidas ao ensaio de dureza, utilizando um durômetro
INSTRON WOLPERT GMBH e a dureza determinada em HV utilizando uma carga
de 5kg. Resultados: Para a temperatura de recozimento a 900°C, os resultados dos
ensaios mecânicos foram: limite de escoamento (LE) de 402Mpa, limite de resistência
(LR) de 499Mpa e dureza de 197HV. Em 950°C, obteve-se um de LE 383Mpa, LR
479Mpa e dureza 186HV. E por último em 980ºC, LE 378Mpa, LR 469Mpa e  dureza
173HV. Como se pode observar, houve uma redução nos valores de limite de
escoamento, limite de resistência e dureza com o aumento da temperatura de
recozimento final. Tal redução foi provocada pelo aumento do diâmetro médio de
grão, conforme estabelecido empiricamente por Hall-Petch. A 900°C, o método
manual para determinação do diâmetro médio de grão empregado ao longo da
espessura e na superfície da amostra apresentou, 77µm e 87µm, respectivamente.
Enquanto no método semi-automático, obteve-se 53µm(espessura) e 65µm(superfície).
Já a 950°C, o método manual resultou em 111µm(espessura) e 113µm(superfície),
enquanto o semi-automático levou a valores de 78µm(espessura) e 81µm(superfície).
Por último, a 980°C, os valores encontrados utilizando-se o método manual foram
138µm(espessura) e 143µm(superfície), já no método semi-automático encontrou-se
76µm(espessura) e 107µm(superfície). Os valores obtidos para o método manual,
aplicando-se Hall-Petch, foram &#963;0=313,17Mpa e
k’=758,83µm1/2MPa(espessura) e &#963;0=316,03Mpa  e
k’=752,83µm1/2MPa(superfície).Já o método semi-automático,  &#963;0=283,2Mpa e
k’=962,14µm1/2MPa(superfície). Conclusão: O método semi-automático empregado
ao longo da superfície e o método manual empregados ao longo da espessura e da
superfície, mostraram-se viáveis na determinação do diâmetro médio de grão. As
constantes &#963;0 e k’ apresentaram valores relativamente próximos entre si e serão
posteriormente comparadas com a literatura.
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