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Introdução: No intuito de diminuir as perdas no uso de eletricidade como forma de
energia relacionadas com transmissão e distribuição, o estudo dos aços elétricos de
grão orientado tem grande importância. Nestes aços ocorrem o fenômeno chamado
recristalização secundária, utilizado para alinhar a orientação do cristal, onde um
pequeno número de grãos com textura Goss crescem seletivamente às custas de muitos
outros grãos primários. Neste trabalho, o inibidor, essencial para o alinhamento, é
baseado em partículas de nitreto de alumínio e adicionado após a etapa de
descarbonetação em uma câmara onde ocorre a nitretação do aço com o uso de
amônia. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo entender os mecanismos de
formação dos nitretos após as etapas de nitretação e durante o recozimento em caixa de
um aço elétrico de grão orientado com baixa temperatura de reaquecimento de placa.
Metodologia: As 10 amostras de aço elétrico orientado utilizadas neste trabalho foram
picotadas no laboratório de métodos físicos no Centro de Pesquisa da Aperam, com a
utilização da Guilhotina manual. Logo após, dissolvidas no laboratório de via úmida
do Centro de Pesquisa para análise de AlN de acordo com os procedimentos adotados
na Aperam, e posteriormente enviadas para o laboratório de via úmida da Aciaria,
onde as análises de AlN, Al insolúvel, Al solúvel e Al total serão realizadas e lidas no
plasma conforme procedimento CSM (Centro Sviluppo Materiali).  Resultados: As
amostras para as análises de Al como AlN, Al insolúvel, Al solúvel e Al total ainda
não foram lidas no plasma, não obtendo os resultados no momento, pois ainda estão no
processo de preparação. Espera-se com os resultados das análises que todos os
precipitados em forma de AlN ou nitretos tenham sido abertos no momento da
preparação para se ter a quantificação de Al solúvel, insolúvel, como AlN e total
obtendo assim, informações de como que o nitrogênio age durante o recozimento em
caixa, se ocorre dissolução e precipitação ou se ele migra para o centro da espessura do
material para formar os precipitados de AlN que vão agir como inibidores formando a
textura Goss.  Conclusão: Ao final do trabalho, espera-se ter condições e informações
para esclarecer os fenômenos relacionados ao inibidores de crescimento de grão
primário durante o recozimento em caixa do aço elétrico de grão orientado da Aperam.
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