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Resumo
A textura (100)<0vw>, ideal para utilização em motores elétricos, pode ser obtida em
um plano perpendicular à direção de solidificação, na zona colunar, de Fe-3,1%Si. O
processo de lingotamento contínuo de tiras (LCT) propicia condições favoráveis para
a obtenção desta textura. Além disso, apresenta como vantagem, em relação ao
lingotamento convencional, a possibilidade de se obter tiras de 2mm de espessura
diretamente a partir do metal líquido. Com o objetivo de produzir amostras com a
textura ideal para propriedades magnéticas, foram conduzidos experimentos de
solidificação direcional, tendo em vista que a seção transversal à zona colunar teria
exatamente a textura {100}<0vw>. Como as tiras de 2mm deverão ser laminadas a
frio para atingir espessura de 0,5mm para serem usadas em motores, o controle da
evolução da textura durante a deformação é uma etapa importante do processo. O
objetivo deste trabalho é observar a evolução da textura bruta de solidificação
durante a deformação plástica e posterior recozimento, por meio de medidas de
raios X e de EBSD (Electron Back-Scattering Diffraction).
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1. Introdução
Em aços elétricos de grão não orientado (GNO), usados em motores elétricos, o
campo magnético gira paralelamente à superfície da chapa de forma que as
propriedades magnéticas devem ser igualmente boas em todas as direções nesse
plano. A textura mais apropriada para aços elétricos GNO seria, portanto, uma
textura fibra cúbica em que todos os grãos têm um eixo <001> paralelo à direção
normal (ND) da chapa. Tal textura compreenderia uma média do número de
direções <001> de fácil magnetização no plano da chapa, implicando maximização
das propriedades magnéticas nesse plano. Uma forma indireta de se avaliar a
textura é através de propriedades magnéticas como: B50 (valor de indução para um
campo aplicado de 5000 A/m) e H 1,7T (campo magnético necessário para alcançar
indução de 1,7T). Em trabalho anterior [1,2], foram determinadas as propriedades
magnéticas de três materiais diferentes: amostra produzida por solidificação
direcional, aço comercial com 2,2%Si e amostra produzida por LCT. Os valores
obtidos foram comparados a valores teóricos, calculados com base no modelo de
Lawton e Stewart [3]. Dentre os materiais analisados [1,2], o anel produzido por
solidificação direcional apresentou os melhores valores de B50 e H 1,7T. Este trabalho
ocupa-se da caracterização das texturas na estrutura solidificada direcionalmente e
nas estruturas após deformação plástica e recozimento para recristalização, por
meio de difração de raios X e de EBSD.

2. Procedimento experimental
Preparou-se um banho líquido de liga Fe-3,1%Si e o metal foi vazado ao ar em
moldes cerâmicos pré-aquecidos, com diâmetro de 57mm e com base de cobre
refrigerada a água. A temperatura de vazamento foi fixada em 1700oC, resultando
em 15 mm de altura da zona colunar. Para a caracterização magnética, apresentada
anteriormente [1,2], retirou-se desse lingote de solidificação direcional um anel de
espessura 1,47mm, diâmetros externo 45 e interno 35mm, por usinagem. Para
eliminar as tensões residuais de corte e descarbonetar o material, o anel foi recozido
a 760oC por 1h, em atmosfera de 88%N2, 9%H2 e 3%H2O. A composição final do
anel foi determinada por análise química (tabela I).
Tabela I. Composição química do anel após descarbonetação
%Si

C (%)

S (ppm)

N (ppm)

O (ppm)

3.1

0.014

53

125

26

A análise metalográfica, feita após decapagem e ataque com nital, mostrou que
mesmo no diâmetro externo do anel a estrutura colunar podia ser confirmada. As
"alturas" dos grãos colunares eram sempre maiores que a espessura (1,47mm) da
amostra. [1,2].
Além de observações metalográficas usuais, no presente trabalho, determinouse, através de medida de textura por EBSD, a orientação de cada grão com relação
ao plano (100) de uma amostra retirada do mesmo lingote de solidificação direcional.
O objetivo foi de determinar a textura inicial do material solidificado direcionalmente,
e avaliar quão distante ela está da textura ideal.
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Foi feita outra fatia do lingote, com espessura 2,5mm, normal à direção da zona
colunar do lingote. Após usinagem e descarbonetação, foi usada no estudo da
evolução da textura durante a laminação a frio e o recozimento. A amostra foi
laminada até ε =1,6 (80% de redução na espessura) e recozida para recristalização
por 1h a 700oC.
A amostra deformada foi analisada no Laboratório de Difração de raios X do
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN). Quatro figuras de polo
incompletas ({110}, {200}, {211}, e {310}) foram medidas em um difratômetro da
Rigaku (radiação Co-Kα). A função distribuição de orientações (ODF) do material
deformado foi calculada a partir dessas figuras de polo usando o software
desenvolvido pelo Prof. Dr. Nelson B. de Lima do IPEN. A mesma amostra
deformada e também a amostra recozida foram medidas no difratômetro adquirido
recentemente pelo Laboratório de Metalurgia do Pó e Materiais Magnéticos do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (LMPMM - IPT). As ODF´s dessas amostras
foram calculadas a partir das quatro figuras de polo incompletas medidas em um
difratômetro da Shimadzu (radiação Cu-Kα). As análises de textura inicial e de
textura de recristalização foram realizadas, no Laboratório de Microscopia Eletrônica
do Depto. de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da USP
(EPUSP), em um microscópio eletrônico de varredura Philips XL-30 com filamento
de tungstênio e um sistema de Difração de Elétrons Retroespalhados da TSL. Os
parâmetros utilizados no microscópio foram tensão de aceleração do feixe de 20 kV,
spotsize 5 (numa escala de 1 a 8), foco dinâmico e inclinação da amostra de 75º.
Os resultados foram comparados a simulações feitas utilizando o programa de
simulação de textura, que corresponde a um programa desenvolvido em Fortran e
que engloba dois programas principais: um programa que simula a textura de
deformação e o outro a textura de recristalização. No programa de deformação,
desenvolvido pelo Prof. Dr. Paul Van Houtte, a simulação é feita em cima de
aproximadamente 700 orientações iniciais, empregando o modelo de plasticidade de
Taylor. O programa de recristalização desenvolvido por Kestens et al. [4] assume:
• Nucleação aleatória;
• Crescimento seletivo: rápido crescimento de núcleo se dá para a direção
<110>30o disorientado com os grãos deformados.
O modelo proposto por Kestens permite a adição de um critério de seleção de
variantes para a lei de crescimento.
3. Resultados e discussão
Através da análise de EBSD da amostra no estado bruto de solidificação (bs),
foi possível determinar as orientações de cada grão da amostra (Figura 1). Da região
analisada, área de (2,5x10) mm2, verificamos que os grãos estão em média 11o
inclinados com relação ao plano (001). Esse resultado pode explicar as medidas
magnéticas apresentadas anteriormente [1,2], onde o valor de H1.7T era cerca de
30% maior que o valor teórico calculado para uma textura ideal.
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(a)

(b)

Figura de Polo Inversa [001]

Step: 35.00

Figura 1. (a) OIM da amostra no estado bruto de solidificação (seção transversal à
zona colunar) com indicação de ângulo entre o plano paralelo à superfície da
amostra e o plano (001), de cada grão. (b) código de cores relacionado a OIM.
Micrografias da amostra laminada de 2,5mm a 0,5mm (ε = 1,6) estão na Figura
2a. Observam-se mesmo na escala do microscópio óptico heterogeneidades, como
é muito típico de deformação plástica de metais especialmente quando o tamanho
de grão é grande (~1,5mm). Destaca-se a diferença de encruamento entre grãos
vizinhos (ocorrência de muitas bandas de transição em alguns grãos), efeito da
diferença de orientação.
Estudo feito [5] em monocristais de Fe-Si laminados a frio nas orientações
(001)[110] e (001)[100] mostrou essa diversidade de comportamentos na
deformação. A recristalização é alcançada com temperaturas de recozimento bem
mais baixas (~ 600oC) no caso do cristal (001)[100] que no caso do cristal
(001)[110], devido à presença de bandas de transição ( “bandas de deformação” na
nomenclatura de Hu [5]) bem definidas.
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(a)

(b)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(c)

(d)
ϕ2 =0

ϕ2 =0

ϕ2 =45

ϕ2 =45

Figura 2. (a) Micrografias de duas regiões diferentes de amostra deformada com ε =
1,6 (seção transversal à zona colunar), (b) Seções ϕ2 constantes ( ϕ2 = 0o e 45o) de
ODF da amostra deformada (IPEN); (c) Seções ϕ2 constantes ( ϕ2 = 0o e 45o) de
ODF da amostra deformada (IPT), com intensidade relativa menor que 4,9, (d)
Seções ϕ2 constantes (ϕ2 = 0o e 45o) de ODF da amostra deformada (IPT), com
intensidade relativa acima de 5.
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A análise da ODF da amostra laminada (Figura 2 b, c, d) mostrou o
enfraquecimento da orientação cubo na face (001)<0 1 0>, o fortalecimento da
orientação (001)< 1 1 0> e o surgimento da algumas orientações da fibra α (DL //
<110>). Na Figura 2d (ϕ2 = 45o), a intensidade relativa máxima de 60 vezes o
aleatório é observada para a orientação (115)<1 1 0>.
A análise microestrutural da amostra recozida (700oC/1h) revelou a presença
de heterogeneidade de tamanho de grão (Figura 3a) e de regiões não recristalizadas
(Figura 3b). Hu et al. [6], trabalhando com material do mesmo tipo, só observaram
recristalização completa com temperaturas acima de 800oC.
(a)

(b)

Figura 3. (a) e (b) Micrografias de duas regiões da amostra recozida (seção
transversal à zona colunar).

Por meio da análise de EBSD (Figura 4) foi possível determinar a textura de
recozimento da amostra. A Figura 4a confirma a presença de heterogeneidade de
tamanho de grão (TG) recristalizado (grãos menores entre 15 e 30µm e grãos
maiores em torno de 300µm) e regiões não recristalizadas, como foi observado por
microscopia óptica. Devido à diversidade de estruturas da região analisada (Figura
4a) o cálculo das ODF´s foi feito para cada região separadamente:
1) grãos pequenos recristalizados da região 1 da OIM
2) grãos pequenos recristalizados da região 2 da OIM com TG=31µm
3) grãos grandes recristalizados da região 3 da OIM com TG= 300µm
4) Área total de (1,55x2,05)mm2 da OIM.
A ODF da região 1 da OIM (Figura 4b1), apresenta intensidade máxima de 15
vezes o aleatório para a orientação (001)<0 1 0>. O tamanho de grão médio dessa
região é de 32µm. Lembrando que o tamanho de grão da amostra bruta de
solidificação é da ordem de milímetros e levando em conta que durante a
deformação alguns grãos apresentaram bandas de deformação bem definidas,
parece razoável supor que a região 1 da OIM (Figura 4 (a)) corresponda a um único
grão original.
A ODF da região 2 (Figura 4b2), apresenta intensidade máxima de 9 vezes o
aleatório para as orientações (111)<1 2 1> e (111)< 1 1 2>.
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A ODF da região 3 da OIM (Figura 4b3), apresenta intensidade máxima de 10
vezes o aleatório para a orientação (001)<3 5 0>. O tamanho de grão médio dessa
região é de 300µm.
Intensidade relativa máxima de 14 vezes o aleatório para a orientação
(115)<1 1 0> é observada para a ODF da área total da OIM (Figura 4b4). Essa
orientação corresponde ao grão vermelho não recristalizado, localizado na região
central da Figura 4 (a).
Vale a pena notar que os grãos da região 3 da OIM, que são grãos
recristalizados com TG em torno de 300µm, parecem avançar sobre a região
deformada consumindo-a.

(a)

(b)
1) Grãos recristalizados da região 1 da OIM

-------------------------------------------------------------------------------------2) Grãos recristalizados da região 2 da OIM

-------------------------------------------------------------------------------------3) Grãos recristalizados da região 3 da OIM

-------------------------------------------------------------------------------------4) Área total da OIM.

Step: 7,50
Figura 4. (a) OIM da amostra recozida; (b) Seções ϕ2 constantes (ϕ2 = 0o e 45o) de
ODF, correspondente à: 1) Grãos recristalizados da região 1 da OIM, 2) Grãos
recristalizados da região 2 da OIM, 3) Grãos recristalizados da região 3 da OIM, 4)
Área total da OIM.
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(a)

(b)
1) Grãos recristalizados (área= (0,9x0,81)mm2 )

---------------------------------------------------------------------------------2)Grãos deformados

---------------------------------------------------------------------------------3) Área total: (0,91x1,26) mm2
Step: 4.50µ
µm

Figura 5. (a) OIM da amostra recozida; (b) Seções ϕ2 constantes (ϕ2 = 0o e 45o) de
ODF, correspondente à: 1) Grãos recristalizados da região superior da OIM, 2)
Grãos deformados da região inferior da OIM, 3) Área total da OIM (0,91x1,26) mm2.

Outra região da mesma amostra recozida foi analisada por EBSD (Figura 5). A
ODF da região recristalizada, que associamos a um único grão da amostra bruta de
solidificação, apresenta intensidade máxima de 17 vezes o aleatório para a
orientação (001)<0 1 0>. O tamanho de grão médio dessa região é de 18µm. A ODF
da região de grãos deformados (Figura 5b2) apresenta intensidade máxima de 41
vezes o aleatório para a orientação (001)<5 7 0> e 29 para a orientação
(001)<1 1 0>.
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(a)

(b) Área total= (0,52x0,62)mm2 )

Step: 2.40µ
µm
Figura 6. (a) OIM da amostra recozida; (b) Seções ϕ2 constantes (ϕ2 = 0o e 45o) de
ODF da amostra recozida.
A ODF (ϕ2 = 45o) de outra região da mesma amostra recozida (Figura 6b)
apresenta intensidade máxima de 8 vezes o aleatório para a orientação (113)<0 3 1>
e intensidade de 3.9 para a orientação (111)< 1 1 2>. O tamanho de grão médio
dessa região é de 16µm.

ϕ2 =45

ϕ2 =0

Figura 7. Seções ϕ2 constantes (ϕ2 = 0o e 45o) de ODF da amostra recozida.

Na Figura 7 são apresentadas as ODF´s da amostra recozida, calculadas a
partir de figuras de polo medidas no difratômetro do IPT. Como a área analisada
pelo difratômetro é muito maior que a analisada pelo EBSD, o resultado obtido com
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o primeiro deve ser a média de um número muito maior de grãos e, portanto, mais
representativo da amostra. Pode-se notar que as orientações presentes nas
diferentes regiões analisadas com o EBSD (Figuras: 4, 5 e 6) estão presentes na
Figura 7. Nessa figura (ϕ2 = 45o), a intensidade relativa máxima de 10 vezes o
aleatório é observada para a orientação (115)<1 1 0> que, como foi verificado
através do EBSD, corresponde ao grão deformado (vermelho) da Figura 4(a). A
próxima orientação mais intensa (4 vezes o aleatório) corresponde a orientação
(113)<0 3 1>, que também foi observada por EBSD (Figura 6b). Comparando-se as
ODF´s da amostra deformada (Figura 2 (d)) com as da amostra recozida (Figura 7)
podemos concluir que o recozimento a 700oC por 1hora tem o efeito negativo de
tornar a amostra praticamente aleatória.

Simulações: Textura de deformação e de recristalização

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 8: (a) Textura inicial, (b) Após deformação (ε=1,6), (c) Após recristalização
(com seleção de variantes), (d) Após recristalização (sem seleção de variantes).
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A textura de deformação simulada (Figura 8b) praticamente coincide com a
obtida experimentalmente (Figura 2b). No entanto, o aumento da intensidade relativa
da orientação (001)< 1 1 0> do material deformado quando comparado com a textura
inicial não aparece na simulação. A textura de recristalização (Figura 8c, 8d), por
outro lado, difere da obtida experimentalmente (Figura 7). Mas cabe ressaltar que a
amostra recozida nao atingiu a completa recristalização, o que deve inviabilizar a
comparação.

4. Conclusões
O material produzido por solidificação direcional, de acordo com medidas de
textura no EBSD, apresentou textura próxima à dita ideal para propriedades
magnéticas. Os grãos que compõem a amostra apresentam planos paralelos à
superfície da amostra que estão em média a 11o do plano (001).
A microestrutura do material deformado apresentou diferenças de encruamento
entre grãos vizinhos. Esse comportamento é atribuído à diferença de orientação
entre grãos.
A laminação da amostra (ε =1,6) promoveu o enfraquecimento da orientação
cubo na face (001)<0 1 0>, o fortalecimento da orientação (001)< 1 1 0> e o
surgimento da algumas orientações da fibra α (DL // <110>), onde a intensidade
relativa máxima de 60 vezes o aleatório foi observada para a orientação
(115)<1 1 0>.
A amostra recozida a 700oC/1h apresentou heterogeneidade de tamanho de
grão recristalizado e regiões não recristalizadas.
Comparando-se as ODF´s da amostra deformada com as da amostra recozida
pudemos concluir que o recozimento a 700oC por 1hora tem o efeito negativo de
tornar a amostra praticamente aleatória.
A textura de deformação simulada praticamente coincide com a obtida
experimentalmente. A textura de recristalizaçãso por outro lado não pode ser
comparada tendo em vista que a completa recristalização não foi alcançada com o
recozimento a 700oC/1h.
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Abstract
The (100)<0vw> texture, ideal for electrical motors, can be obtained in a plane
perpendicular to the solidification direction of Fe-3.1%Si. The strip casting process
allows favorable conditions for obtaining this texture. Besides that, it presents as the
main advantage the obtaining of 2mm thick strips directly from the melt. In order to
produce samples with the ideal texture for magnetic properties, directional
solidification experiments were performed, considering that the transversal section
would have the (100)<0vw> texture. As the 2 mm thick strips should be cold rolled
down to 0.5 mm before to be used in motors, the texture evolution control during
deformation is a very important step of the cold rolling process. Based on this idea,
the aim of this work is to study the ideal texture evolution during plastic deformation
and recrystallization, by means of X-ray diffraction and EBSD (Electron BackScattering Diffraction) measurements.
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