
A ifTl~8:·1ânc::ô de evii:2r~·.2 : ::.::~5es
residu3is no prociu"!o pc)oe ~2:- 2·,-:3 ;:~::2

pela freqüente recomendóç2o de c ,~~
tooas as cperaçcóes de coi,ic...~;-;-'i2:.30
~ei2m realizadas cmes do trê:3"'",,10
té~mico final( I ,2 I.

Dentro deste psnor-ama, o ~)r2:,en
te trabalho busca medir as p":'pr:t<Ja'
des m2Qnéticas de rnat2ria! er":cc:~r:Jo,
tra1ado lermic3íIlente paíê s;r-- 2S r e

cristaiiz3ç20 e tíêtado f.J.3ra r).G.xj~izê
ç20 das propriedades mag"31 iC2S, C0m·

nals.

o tralamento térmico é coc,',icic·c,·

do o pomo crítico e, nas I'gas entre·él.Q
e 50% Ni o cic.lo indicado é ::ie :T,ónu·

lencão por 3 a 4 h en1:E -:100 e
12000C :,ob atmosfera de 1',0' GgénlO

com P()nlQ de orvalrlo ,Óa.xo de
--50oC, seguido de resfria:neriTo iemo
a taxa máxi •.•a de ',OOOC/h êle 30QoC.
A manUTenção do niôter:31 em a~7a$, ,', ~.
tc..:;;;.)E.:ía1ui3S soo i"tIOrogsnto ~::"::::otem

por finôlidêce provocar c cr2:.:.cir~:~ ·TtO
de gídO e a djminuiç~o dos l2C)~~J~ de
:.~rbono, oxigénio e enxofre!:'. O

~ir:amento lento visa evitar ó 9~:-é:'-;O
~~;; tStlsDeS de COrT1.iéç.30 12;--ifl:S3 e ;.<)s

s:veirnerne tenha ólgum é'ienü ,~?s : cé-

dispõe de informações ,.:·':He o deiTO
de pequenos teores ci·: .''- ';3r,l;s e s'!:'
cio, mas sabe-se que eic:s 25;ão, c, •.

rnentej presentes !lêS liças co:n::.·
são adi""Tiitiüos nas norr;-,as i;-..~:..

J.! máx. '1 Hc força ~,.~;o-lP'2",.,eabiiidade coercitiva I resijuô! I

._rnáXim~a ... (Oe) I (G) _._!5500 1,0 ..... I 7 ',00 !
8000 OJ- I -

30 000 I 0,2 . 8 Cr:xl
50 000 0,07 i 8000

100000 0,03 I 5000
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150
29{)

2500
4000

20 000

Po
p21 meõbilidade

inicial .

eSsas prop:i2caoes 5.20 i'TlU;tO In

flusnciac2s psla faci lidade oe i11Qvi

meílt3ç'..30 dos aCir! í ni8s rn2;2 r,f.t icos

que, p:Jr sua vezl é óf2~é.ja pela pi8sen
ça de corrcentrcç30 de teíls:5esl inicIos
s.egregação, teor de sOlutO$ irrrersticiais,

precipitados, inclusões, '3fT.anho de
grão e tE)(tUía. A OCOrí2.nC;a 02 r':2ções
de ordenação pode :ambéín õfslar as
propriedades r"agnéticas.

No caso :jas !ig3S ferro· níquel COl)

tendo entre <-D e 65% Ni, o ex~to teor
de níquel nJo é crítico para as proprie
dades sensíveis à estrutural 1). 1'130 se

Certas prorriedades magnéticas,
como a inducào de s3TUr3cào e a tem
peratura Curie, são considerac3s pro
priedades insensíveis à estruTUra, ou
seja, dep"rldentes somente da compo
sieão e do C3ráter cristalino (CFC,
CCC, ai c.). Por o Lrtro lado, a par mea
bi'idaoe f:",agnética, a fom,3 Cá curva
ciE-· magne;:;z2.ç:ão, a fOíÇG ccerc:tivâ e

as ;:ercas magnéticas ~~o propriedades
~ens(veis à es.rUTUié.

magnéticas com múltiplas aplicações,
dentre as Quais destacam·se a alta per
m(;~biiidade magnética inicial, alta per·
m6ãbilidade máxima e baixa força co·
ercitiva das ligas entre 40 e 50% N i
como pode ser visto na tabela L Suas
propriedades são inferiores às das ligas
do teor de níquel próximo a 80%, po
rém têm menor custo.

LFécrO Armco I

Aco 3% Si .

F.ermailoy -45

Fermôlloy 49
?ermalloy 79-4 -

Medida de propriedades magnéticas em
liga Fe-42-Ni

A demanda nacional d"ssa ciasse
vê -..;:;ter1ais é abastecida no eXTerior

;.,:.t; ':5 ch::ãominações Pel' iria Iioy, H iper
;1ik, Car~eíiter 49 e outras. ESTa situa·
;;:io ceve-se às dimensões reo"ritas da
C€;:-~i)Ci:. 2 relativa complexicilde de
CfÜ:'::'SSê!:-:2íi:O dos ííiôteriais e íTlêSmO

à ;::-2~Uer,,2 t;cdicão em med:c~s de pro·
P;"!=-:::S.:5?$ i7i~~:-éttC2S no Pa ís.

a~ l-~têrne:ito térrriico SGOíe as pro
ç.,-~!=d2d2i m,:;ºrH~tic.as de UrT"t3 liga

F: ~2-~.Jj ê cornpara resultaocs de fTle~
cid3S por dif eren1.es m~iodos.

OS i:Ç8S de baixo carbono e os
óÇ35 20 s~Hcio são S2i11 dClv~d2, os n1a
l.er~âis iTE:il;iléticos r:-:::;s Lrtifizados no
mt::ldo. Sua prOprié-:;3de rTlais impor
13ntel em s.e t íãtando de a p liCêç;20 em
tramiorrr.adores, é a medida dcc per,
d25 ffiâ)r.éticas, que avalia a fraç2'o de
e..".g;a perdTda devido à hislerese mag
n~:;C2 e à circulôção.de cor.rentes para
sitas.

A família de ligas ferro-níquel
apresenta uma sárie de particularidades

Fernando José Gomes Landgraf(1)
Luís Manuel da Fonseca Barretol2)

2. P;::;C?RiED.<:l.DES MAGNÉTiCAS
DAS UG.AS FERRO-N(QUEL

.. -
niê e lnS1rumentaçao.

São discutidos alguns aspectos das propriedades magnéticas de ligas
ferro·n/quel e descritos dois métodos de medida dessas propriedades: anel de
Rowland e solenóide longo. São apresentados os resultedos de medidas pelo
método do solenóide, em fios de liga Fe42·Ni, nas condições encruado,
recozido sob nitrogénio e r1,:cozidosob hidrogénio e pelo método do anel, em
tira do mesmo material, na condição recozida sob hidrogénio. Os resultados
obtidos nesre último ensaio são comparáveis aos apresentados na literatura
para ligas comerciais tipo Fe·45·Ni.

1. iNTRODUÇÃO

Li~~ltrO do Prog;-áma oe ~~3ciGna
:·~~o ÓS ~,~2teriôi~ com Piop:-;2dodes
-: ::2;:;~i::.r conduzido ps:a C i·, '-3"0 de

. =:-.='~iS;ã do IPi, iniciou<2, em
i~.::'3, CDf':l o ôp,:,io da Oiv!sso de Ele
1.;;=·~::::2 :í1juS!;ial, o des=:nvolvimento

:2 i;f~S se =:~ô p=rr;,s~bilidade r:-'dgné
:i~. O p·-e-5-=nte t!ê~2iho api2s::iita re

:.:...,~õ-:os 2x;::doratóri:ls sobre o ff·2ito

o comporta mento magnético das
1i92S l;õrro-níquel tem encontrado apli·
c.açc e; comercia is desde a década de
20, ~rticuiarmênte devido a sua alta
;:,::~~,:.:Ói!!dade, necessária em telefo-

""/

~. ~
.~.-._.e .•..~ ," f
,. W .. '
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HmÓJ.

ton 8

curvC- de
r,-:nºr'ê-l ;zocãc

H

69r
= --- e

N2 .A.

LI, 'c

ollde:

Tem-se: 6B,

Fig_ 4 - Determinação da permezbiiidi'>de
rnáxima.

B

Bmá.

Fig. 3 - Curva de magnetização e ciclo de
histerese.

passa pela origem e tangência à curva
de magnetizaç:3o (Fig. 4).

Obtenção da curva de hislerese
Alguns pontos do ciclo de histerese são
de particular importância: a indução
remanente (8r) e o campo megrlético
coercitivo (Hc) são dois pontes típico~
para cada rr.3terial. Para determiná-ias
utiliza-se o seguinte procedimento:

Aplica-se ao materiai um C3,::pO

íf.3grlSt ico H:T1áx ao qua i corr esp0; ,je

uma induç:3o Bmáx, a partir da 'luai
pretende-se obter Br e Hc.

tstcbiliz3·se o material no cicio de

histerese correspondente, atu:õnao vá·
ries vezes a chave inversDra.

!-\tuando no jJOtenCiÔi ~_ o ie,'e-se
a corrente a zero e faz-se a leitura no
fluxímetro, correspondente a .6ç,r.

/,

, dado em OeH = 0,4 7i N1
1m

Ajusê-se o flux{rTre110 na pc~s;ç§"o
ze:ro. Dec;esce~se a COrl [~nte ce ~ 11
&té zero, inverte-se a cheve i;-;';2:SQíó e

e:e'.:2-52 a tor:-E;;lte êlé o '.:2Ior - I} . O
fluxíme"lro irá indicar UlTi2 variéç'So de
fluxo 6. rfJl correpondentt ::.U00 \.'arie
ç20 de induç.3o m2gnéticé /:,8] =28j•

Calcu!a-se 81 pela eXp~ê,'S30:

Quóndo:

Nj é o número de ,,.'pires do enrola·
mento primário de magnetização; I é a
corrente de magnetizecão, em A; i m é o
comprimemo médio do C3mir,:-o de
fluxo rr03gnético, em cm no anel:

Eie':a-se a corrente a',é o primeiro
valor I! correSDonceni:= 30 priríieiro
~,Jnlo de intensidade de C~;-rrpo ~agné
tico H1, conforme figura 3. O~>?:~c-sea
chave inversora várias 'vE:leS p.5ra esta~
bilizar o material no cicio de histerese

COíi::spondente .

dado em G, onde:

N1 é o número de espilas do enrola
mento secunc2irio, de fluxo
A é a área da seção re1a do anel, em
cm1.

o corpo"e-prova deve ter seu diâ
metro externo superior a dez vezes a
largura do anel conforme figura 2, e a
escolha das dimensões deve levar em
conta a sensibilidade da instrumenta·

ção utilizada.

Obtenção da curva de magnetiza
ção - Uma vez desmagnetizado o ma
terial, a curva de magnetização pode
ser obtida atuando o potenciômetro da
fonte C.C. elevando a COrrente desde

zero até o va lor suficiente para satura
ção. A variação do fluxo magnético
com a corrente pode Ser registrada
continuamente num registrador X-Y e,
através de uma mudança de esca Ias,
chega-se à curva de magnetização.

No caso de levantamento "ponto
a ponto" procede-se do seguinte modo:

Inicial mente constrói· se uma tabe
la relacionando os valores de corrente

de magnetização e os respectivos va 10

res de campo magnético, obtidos pela
expressão:

Tem-se desta maneila o primeiro
ponto (H1 ,8J) da curva oe megnetiza
ç20. Os pontos subseqüentes são deter
minados de maneira análoga.

. A cada ponto, a permeabilidade
magnética é determinada pelo Quocien-

B b'!'d d .' .
te 11 ='H e a permea I I a e maxlma e

dada pelo valor da tangente do ângulo
formado entre o eixo H e a reta que

I
I
ii
I
i 0 ext

I___i.

o c;'::!Jr:o óe medida está repre
s·::~cS:) r.c f~~ur-a i e 2S CUívas podem... ,.,. , .~; O::;:i!:~SulfSêmente em feglstraoor
X-Y eu ;:or;;.o a ponto em sucessivas
!ef:uõ<:$ ce CO;Teme e variaç.3o do fluxo

--

- Dimensões do anel.

~,.'..§t::;sc _:: en~ de ROVilônd(3)

f-.JS2:a ex;;~n"rnenta/ - .~través
- - - . I' .==~2 :7.:2:::T::'QE posslve oeLermlnar a

::::":=-~"'32~ •• -=~;-.•~;Z3çâo e o ciclo de h;s-. . .
- ~-==-= =:) ~e~:31 em campo íf';agne-

::':'::)--:'?::::s;p ~~ uti;izaoc s um gã lvanõ
um fluxim~tr0 ele

:;:S:-~x. i~;Yjc ~3jor a sensibilidade de
.• - .. --

hi':::: ::=. c-:;: ;:I"~;Tieiro.

Fig, 1 - Circuito de ensaio.

;'.J'Ex1. > IO.C

...--- ----.~..-..--'__ '~.L.. '-'.....~

Na detErminação das propri~dades
de materiais caracterizados por sua alta
permeõbilidade magnética é recomen
dada a utiiizaçã"o de corpos-de-prova

forma de õnel(3). As grandezas
.. ,ê~ni:i:icas são obtidas diretamente a
põ~: ir de ?raoo -as elétricas sem haver
nec2::sid,-::e de correções, Nos casos
em OUE ~ produto final tem formas
ci!ínj;i.:~; ii!iiorm3s, podem ser utili
zzdos como corpos-de-píOva segmen
lOS cilíoonoos do próprio materia I,
ée...,.je ç~ r..amida uma relação ade
qu:;:::; eriue SaJ comprimento e diâme
trO, ',~--:: E ::asa, o ca mpo d 8Sm3g neti
ZZffi" ;::r::""3C3do pelo próprio material
ir~ iffirc;:uzir aheraçêes no campo
rr..z~í~sL~COsr::íiCádo, o que torna neces-

3. MÉTODOS DE
DETER!\'itNAÇÃO DAS
PROPRIEDADES MAGNÉTICAS

paradas aos va lores t1picos na litera
tura.

••••• c.c..
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4. TÉCNIC.~S EXPERIMENTAIS

Fe

restante

BJ 1"10

H x Ho

DeV2-~:: s...~!ieGt3í qce o método do
~':~'::í16ideé de f.jcil é,-::c-.ação, o que o
torna ideal num DíOC_cSO de controle
de produç3o, quaf',dQ se cx:.'~i-::':H3rêm

corpos-de-prova ;;empre com cs mes·
rr;2S dirnensões.

Quanto ao as~ecto dos ;-;-,aTeriais
;;;"saiados, os valores de permewilida-

5. RESULTADOS OBTIDOS
E DISCUSSÃO

Os resultados estão sime,izados
nas tabelas III e IV. A tabela IV foi

obtida dos registros gráficos da curva
de magnetização e ciclo de h;s,erese.

Por outro 12do, os resulTados obti
dos pelo método de soienóide em ma
terial de traTamento térmico icêrnico

ICP1.3) aos acima citados ê;:XC'éntou

diferença de 2% na permeabiiid' je ini
cial (.u40) e de 1ô% na permeabi!idc:::ie
máxima, em relação à média d:~s resul
tados obticos no anel. Ec:;O dife,enca
r.a perm23biiidade 82xima é eSD-?:-2::c,

devido ao toco de c;ue o <:-.étc.oo 00
so!enóide introduz im;Jíecisões m~:':-'
res no vaiar de H pô~é r8giões de IT>:!S
altã permsêbilidade. Essa iííl;:>reci~2o
podE: ser rtG~zida aUi'1emônoo a rela
ção com;:>r i~le:1to!d:3 rr:~tro de.. WíPC··
o =~;)rova.

A indução remanente (Br) e o
campo coercitivo (Hcl foram obtidos
utilizando registrador X-V para um ci
cio de histerese com Bmáx = 10000 G.

Segundo a norma ASTr!. A-596(3)
o método mais preciso para ava liacáo
das propriedades rr.ê9néticas é o do
anel. A reprodutibilidade de resultados
obtida nos ensaios dos coqxH-de-pro"~
CPl .4.1 e CP1.4.2 por e,se método fo;
Xltisfatória, tendo, iJOr exsmplo uma
variacáo de 3% na per,,.-,sabiiidõ e ini
cial Cu40) e 3,5% na ~erme2b idade
maxlma.

B

- Fig. 6 - Curvas de magnetização real (BvsH)
e aparente (BvsHaI.

Os corpos-de-prova CP1.4.1 e
1.42 roram ensaiados pelo rnátodo do
anel, com 35 e 306 espiras oos enrola
mentos p'ir~ ',rio e se:undário do pri
meiro e 50 e 641.espiras, respectiva-:
mente, no segundo. A curva de magne
tização foi obtida utilizando fluxíme
tro e registrador X: Y. As permeabilida
des iniciais J.14O, /-1100 e a permecbili
dada máxima foram obtidas JX>rgalva
nãmetro balístico.

atm, gerando lingote de 20 kg cuja
composição química é apresentada na
tabela IJ.

TABELA 11- Composição qurmica do material ensaiado, em %.

O restante da placa !aminada a
que:',ie foi decepado e laminaoo a frio
óté 2.5 x 80 mõll. Desta tira íora m usi·
nadas dois COi:>oS-De'prova, identifica
dos corriO CP1.4.1 e CP1.4.2 na forma

de anel cie espessura 2,34 mm, diâme
tro externo de 45 mm e imerno de 41

rilm, fi!l2l;nenle tratados juntamente

com o CJiDO-De-prova CP1.3, com o
objetivo ce compórar reSUltados c:íe en

:>:liopor métodos diferentes em corpos
d~p;ova de processamento s.err:e1héfile.

O lingote foi aquecido a 11000C
por 2 h em forno elétrico, forjado em
martelete pneumático até placas de 20
x 100 mm, seguido de laminação a
quente até placas de 10 x 100 mm.

De um segmento da placa foi usi
nada uma barra redonda de 8 mm de
diâmetro. trefilada sem recozimento
intermediário até fio de 3,65 mm. Vi
sando ava fiar o efeito do estado meta

lúrgico nas propriedades magnéticas,
foram preparados três cor po s-de-prova :

Corpo-de-prova 1.1 - Segmento de
449,5 mm, no estado encruado com
80% RA.

Corpo-oeprova 1.2 - Segmento de
449 mm, recozido a 10000C por 10
min em atmosfera de nitrogênio.

Corpo-ae-prova 1.3 - Segmento de
430 mm, recozido a 11000C por 3 h
em hidrogênio seco com ponto de or
valho - 600C, resfriamEónto à taxa má
xilT.a de 1000C/h até L'"peratura am
bieme, ainda sob hidrogênio.

E"'.3ios magnéticos
Os corpos-de-prova CP1.1, CP1.2

e CPí.3 foram en"a;ódos Litiiizando

solenóide de 396 espiras, comprimento
de 860 mm, diâmetro de 136 mm e
bobina de fluxo com 2000 espiras. A
curva de magnetização foi dete,minada
ponto a ponto utilizando fluxímetro
eletrônico. A relaç.ão r do corpo-de
prOVe foi de aproximadamente 120.

e B

ção da reiáção r

A correção desse vaior é feita atra·
vés do fator de o esrr.agnetizaçã'o, cado
graficamente por 80zorth(2) em -fun

eixo maior

diâmetro

Método do 50lenóide 10090(2 I.
Este é um método prático para de

terminação d'e características magnéti
cas de materiais na forma de fios. O
circuito de ensaio é basicamente o
mesmo do método anterior, sendo o
anel substituído por um solenóide lon

go com N 1 espiras e comprimento I no
interior do qual é colocado o material
em teste.

Em torno do material é colocado

um enrolamento-sonda com N2 espiras
para medida do fluxo, conforme figu
ra 5.

Impondo-se uma corrente I ob
tem-se:

Na prática result" que, quanto
maiora rd3çãor, mais ~.·óxirna é a cur
va de magnetizaçâo aparente (8 x Ha1
da curva de m=gnetizaç2o rêal (8 x H),
conforme figura ô.

(; v3ior de H ;:>-:Jde~er oetido pela
':'Xpi:,~'''O:

mas Ha é o lIa lor do campa magnético
aparente. O campo magnético real, H,
,~stá influenciado pelo campo desmag
,etizame gerado pelo pr6prio material
~m enC-ê!o, de\'ido ao rato de este consti
tuir-se u;n circuito aberto para o fluxo.

i ..•. ~ :~d:''; "i. é o fa:or de d;_~i-l""a9r:eti·

. ~'ç:~. da::o por S::;zorth.
?ê:.f2 C'-:nc:1;2o c=s CUi',,'c$ de rTiag·

n2tizà~~~O E hisler~se utiiízâ-se o mes~

mo pi()~:edime~io referido no método
do anel de RO'.",3nd, Íazendo as res·
pectivas correções para o valor do cem
po m2gnético.

Fig. 5 - Método de soienóide longo.

(8 - Ha)

H = Hé - \<; ;;-/~d) _ 1

Preparação dos ma1E~riais
O material utilizado nos ensaios

foi elaborado em forno de inducáo sob

vácuo, com refino por 60 min ~ 10-4

--~
c: ---]=O=---_ P''''''' _~-----

... - ~-~~,~-
L-·-----i ~ -~
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de inicial, nláxima e campo coercitivo
obtidos pelo. método do anel em amos
tras tratadas a 1 1000e em hidrogênio
(Tabela IV) são comparáveis àqueles
apresentados na tabela I para a liga
Permalloy 45. Esses resultados são
uma indicação de que a elaboração e
processamento utilizados neste traba·
lho são adequados para a produção de
ligas de alta permeabilidade.

Os resultados da tabela III mos·
tram que o recozimento a 1ooooe em
atmosfera de nitrogênio já aumenta em
sete vezes a permeabilidade inicial, em
relação ao material encruado. Entre·
tanto, o recozimento a 11000e em
atmosfera de hidrogênio é necessário
para atingir valores compati'veis com a
litf;ratura. Uma ava liação do tamanho
de grão dos materiais recozidos a 1000
e 11000C indicou tamanho médio de
0,09 e 0,12 mm, respectiva mente, o
que, aliado ao fato de ° teor de carbo
no ter baixado para 0,004% e o teor de
oxigênio para 0,01% neste último tra·
témento, favorece o aumento da per
meabilidade.

- Os valores de propriedades magné·
ticas obtidos na liga Fe-42·Ni tratada
em hidrogênio são comparáveis aos
apresentados na literatura para as ligas
Fe-45·Ni.

Os valores obt idos para os mate
riais nas condições encruado, recozido
em nitrogênio e recozido em hidrogê
nio confirmam que o ponto crítico do
processamento dessas ligas é o trata·
mento térmico final.
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DEBATE

TABELA IV - ResultadOS oOlidQ;s pelo
métcx:lo do anel.

C.P. 1.4.1.1.4.2,

H(Oe)

BIG)B(G)

0,08

420330
0,16

25002700
0.24

50005850
0.32

67007500
0.50

86009250
0,60

91509750
0,70

9500
10100 I

0,80
985010350

0,90

1010010600
1,00

1030010800
2,00

11 70012000
3,00

1240012650
4,00

I

12 750 13100
5,00

13 10013500
6,00

1345013800
8,00

I13950 14250 :
10,00

I14300
14600 I15,00

I14850

I
15100

20,00
i15200 15400 !

p 40(1)

I

I

i
I

2450 2380 I
/4100( I)

I2650 2800 !

/4máx 11)

I22650 23 ~,~ I

pmáx(2i

22 000

I

24 ~"JJ I
Br (Gl

755080JO !
Hc (Oe)

0,180.17 !

(1) utilizando caivônômetro bal iSlico
(2) utiiizando flUx imetro eletrônico

6. COí.JCLUSÕES

A reprodutibiiidade de resultados
obtida nos ensaios pelo método do
anel é ~tisfatÓria.

As diferenças entre os resultados
obtidos pelo método do anel e pelo
método do soienóide, principalmente
nas regiões de alta permeabilidade,
mostram a necessidade de utilizar cor
pos-de-prova de relação comprimento/
diámetro maior que 120, em virtude
da atta permeõbilidade dos materiais
er,sa iados.

FERNANDO COSME RIZZO ASSUN
ç,E..O(3) - O que teria ocorrido na eStrutura
dos materiais recozido e recristalizado para
conseguir o ganho em propriedade?

F.J.G. LANDGRAF - O material en
cruado deve ter t~manho de dom rnio menor
e movimentação de domínios mais difícil,
falares liqados ao estado de tensão do mat~
r;al que determir.am suas baixas proprieda
des maooéticas. O material recris:alizado a
10000C- tem tamanho de grão menor, maio·
res Teores de carbono e oxigéni o e, Dcssivel·
mente. rnaiores tensôes inteínas devido à
rn3is alta veiocidade de resfriamento em
relação ao mate,iai recczido a 1100oC, no
valnente fatores associacios a dlrnens..ão €

mobilidade dos oominios màgr,:?iicos. Não

ocorre qualquer tlÕ:,:s:formaç.ão de 'fase ne$Sô

liga.

SÉRGIO LUIZ BERTOLDO ZINI4! 
A indução de sêTuracão foi ap, esen;ada
como propriedade insensível à eSTnHur2. De
penderia eia Dê estrUTura cris"iaiina?

F.J.G. LANDGRAF - A >ciu:;:ão De
saluracão de;J2nde da eSlnJtura c.~st3iina, se
é CCC ou CFC, po' exemplO. Indepenae. en·
treTantO, de t=tore-5 mlcroestrUTura;s corno
tamanho de gíã~, inciusões, det 01 íni::ções Dê

rede. ete.

TA3=LA III - Re'3~..J!toó:"s experirr:sn-:.ais c.btido$ po=lo melodo sotenóide.

l\.~embro da A3M. En~nheiro r..~etõiur
oisTa e pn. O.; PUC; Rio de Janeiro RJ.

(4) Me"'lbro 02 ;'.3M. Engenheiro Metalú,-
giro e M.Sc.; LJ;=RGS; Porto Aiepe RS.

(3)

Contribuição Téc:1ICa n~ 1853. ADre~.~n:aCé
ao XXXIX C::~gre:;so Anuaí 02 .l..2~.·~;
Beio HunzQ:i:e r,,~G..iul~o de 1S3t;

(1) r/ié'í:1CHO Cê .';3r ..~. Engc:!hei;o t..';e-:alur.
gi~ê; Pes~:,,:'s2;oor de LaboratÓ!IO de
E:labo;acio SE t-/IElais e Ligas ca Divi
s.io de ~..~=72:v-sia do 1r.S1ituio de F~
auisas Tecr::J;&~ic2S do E.s~ado de São
Paulo; São ?~ulo SP. Tei.: (ai 1)
258-2211. Ram. 215.

(2) r...~embro a2. .ABM. En[>'2nheiro Eletro·
lécnico; Chefe do Agru;:- ..(;rnenlo ae Eie
trotécnica 03 Divisão de E:etricieaoe
industria! do instit~· o de Pesqu!sas
Tecnologicas do Estaac de São Pauio;
São Paulo SP.

ABSTRACT

1'o-'I2Q1:c·,;.c propert!es of a Fe-42Ni õliay.
Tne so:enoid rr.=:h:Jd V\:3S used to measure
lhe ITiéÇ:ietic prcpêr-ties of a wire mode Df a
Fe-42Ni alloy u,.,cier three conditions: work
harclene<!, annealed under nhrogen and
annealed under hydr.ogen. The same all,;,y
bUl in the strip formo annealed under hydro
gen. had hs praper.ies me"sured by The
Rowland ring m,,-hod. The results otrtained
in lhe ian.er case are comparable to ;hose
reporte<! in lhe Tltera1ure for the Fe-45Ni
alloy.
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