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Os denominados aços elétricos são ligas ferrosas especialmente concebidas para
alcançar propriedades magnéticas específicas como relativamente alta
permeabilidade, elevada resistividade elétrica e reduzidas perdas por histerese,
contribuindo deste modo para a redução de perdas energéticas. Os aços elétricos são
geralmente fabricados em tiras laminadas a frio e são empregados nos núcleos de
dispositivos eletromagnéticos tais como motores, geradores e transformadores.
Os aços elétricos adquirem suas propriedades magnéticas pela adição de 1% a 6,5%
de silício em peso. O silício promove significativo aumento da resistividade elétrica dos
aços, que provoca decréscimo nas correntes parasitas (eddy currents) e restringe o
laço de histerese.
O tipo mais comercialmente produzido de aço elétrico detém por volta de 3% de silício
em peso, pois teores maiores deste elemento afetam a ductilidade do material para
sua laminação a frio. Aços elétricos com 6,5%Si em peso apresentam as mais
aprimoradas propriedades magnéticas e elétricas, mas requerem processos
termomecânicos adicionais para superar a ductilidade limitada. O silício é um
poderoso agente na promoção do aumento da dureza da ferrita, logo após o fósforo.
Na figura seguir, uma comparação entre laços de histerese de aço-carbono e elétrico.
As perdas por histerese são proporcionais às áreas dos respectivos laços.

Tipos de aços elétricos
Há dois tipos de aços elétricos dependendo da orientação de seus grãos: grãos
orientados (GO) e grãos não orientados (GNO).
Os aços elétricos de grãos orientados usualmente têm um teor de 3% Si em peso e
apresentam acentuada anisotropia devido à estrutura simétrica, na qual os cristais
cúbicos são todos dispostos na direção de laminação.
Esse tipo de aço elétrico, então, exibe melhores propriedades magnéticas no sentido
da laminação e são principalmente empregados em aplicações não rotativas como
transformadores.
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Os aços elétricos de grãos não orientados, por sua vez, têm um teor de silício de 2% a
3,5% em peso e apresentam propriedades magnéticas em todas as direções, ou seja,
são isotrópicos nesse sentido e encontram aplicação em motores elétricos e
geradores.
Propriedades magnéticas
As propriedades magnéticas dos aços elétricos são dependentes das condições de
tratamento térmico aplicado, pois o aumento do tamanho médio de grãos provoca
decréscimo das perdas por histerese. Para os tipos comum de aços elétricos, as
perdas por histerese podem variar de 2 a 10W por kg a 60Hz e ao redor de 1,5 tesla
de intensidade de fluxo magnético (magnetic field strength).
Composição
Um aço elétrico composto apenas por puro silício + ferrita, se exequível, seria o ideal.
Na prática, todos os elementos além de silício e alumínio presentes no ferro afetam as
propriedades magnéticas. A influência absoluta de cada elemento é mascarada pela
de outros elementos, mas o carbono é reconhecido como o mais prejudicial, seguido
em ordem pelo enxofre, oxigênio e nitrogênio.
Consideração adicional deve ser conferida à forma como a qual a impureza se faz
presente. Por exemplo, partículas finas amplamente dispersas de uma impureza são
mais danosas às propriedades magnéticas do que uma aglomeração desta mesma
impureza em poucas partículas relativamente grandes.
A seguir, imagem de aço elétrico de grão não orientado. Mais abaixo, domínios
magnéticos de aço elétrico de grão orientado.
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