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Es:B ;-:=-_.pr-r estuda a produção e a caracterização de (mãs sinterizados de Nd-Dy-Fe-B. Discute-se a caracterização
=.es::as (más. Investiga-se o efeito da temperatura de sinterização sobre o tamanho de grão e as propriedades
f1E...,~:::a;s ::e.ínãs isotrópicos. Determina-se o grau de orientação cristalina de um (má anisotrópico.
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com alto produto energético, por técnipó, nasceu com o desenvolvimento das
~etivava à obtenção de monodomínios nas
sibilidade de se alinharem partículas mos magnéticos.
postos TR-Fe (TR = terra rara), de alto
chegou-se. em 1983, aos ímãs de Ndmetalurgia do pó(1), que rapidamente se
e competir. em várias aplicações, com os
'rtude de seu custo mais baixo e de seus
'" coercividade, remanência e produto ener-

• no IFUSP, a investigação do processo
Fe-B por resfriamento rápido(2). Com o ob~~
_,:JI!".ar a técnica de obtenção de ímãs por meta=:riamos,
em 1985, um programa conjunto
os, em 1986, nossos primeiros resulespeito à obtenção e caracterização de pós
abalho. são discutidas questões relecz.-=-=::::?io magnética de fmás sinterizados de Ndperatura de sinterização e ao grau de
~_..•.
-~:I';i~~ dos fmãs.
ção magnética, realizaram-se observao (técnica Bitler) e microscópio ele).

OBTENÇÃO

DOS íMÃS SINTERIZADOS

A investigação do efeito da temperatura de sinterização dá
prosseguimento
ao trabalho apresentado em 1986(3) sobre o
eleito das condições de moagem de Nd-Fe-B. No presente trabalho, uma liga (Ndu.s6 DYo.14)(Feo.nBo.oa)4 foi fundida em forno
de arco elétrico em cadinho de cobre refrigerado, sob atmosfera
de argõnio, a partir de Nd (98% pureza), Dy (99%), ferro eletrolítico e boro (98%). Ainda náo dispomos de métodos analíticos
qufmicos quantitativos para confirmar aquela composição.
A moagem foi realizada em duas etapas: inicialmente, em
moinho de anel marca Renard, revestido com aço ferramenta.
em seguida em moinho vibratório marca BP, com recipiente e
bolas de alumina, imersas em freon .
O pó foi compactado em matriz de cobre-bermo numa prensa de carga de 1.5 toneladas, produzindo cilindros de 3 mm de
diâmetro com densidade a verde de 5.5 glcm3. Algumas amostras foram orientadas (compactadas sob campo magnético) na
Supergauss Produtos Magnéticos LIda.
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compactados foram sinterizados por 1 hora sob vacuo,
pressão de 10-5 torr, em diferentes temperaturas e resfriados no
forno.
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-------------------------------------------------------------------~~
magnético aplicado H, na temperatura
acima da ambiente. Para medir a
L.::L.:al~l.HT1 magnetômetro de amostra vibrante
Applied Research. Este método correscircuito aberto e uma correção para
à.JI~()
deverá ser aplicada para se obter a
e:::. ~
do campo interno. Campos magnétisão fornecidos por um eletro[mã. T empea:::Dien1e foram geradas por um forno acoplado

pos altos é relativamente insensível à temperatura, enq'J:a:rno
campo coercivo mostra uma dependência forte. A magnetizaçã.::
4
M foi calculada utilizando a densidade medida para
amostra.
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EFEITO DA TEMPERATURA DE SINTERIZAÇAO

Vários autores apresentam resultados magnéücos de ímãs
baseados no sistema Nd-Fe-B com sír.terização entre 1000 e
1100°C (1, 4, 5). Na presente etapa do projeto de desenvol -

uma curva de magnetização espe-

H para uma amostra de pó que foi
ntado. A curva apresenta a simetria
o campo magnético aplicado foi sufirelação ao campo coercivo do material
-=entar os dom[nios igualmente nos dois
• o campo magnético aplicado não é sud a amostra. O crescimento rápido da magamostra é consistente com uma situação
:::::er::r."CE:Jle
do material é determinada pela nucleação de
as de grão e não há impedimento ao moviinio no interior do grão.
r.::ostr:amos o segundo quadrante da curva de
ss:eciiica para três [mãs diferentes: o pó com.~.
•
.c::::;
-:.ã::-ciieniado da figura 1 (curva traço-ponto), um
,:;:r-r~
~
não-orientado (curva cheia), e um ímã
::"'""E:'""..a:::c
:: sna::zarlo
(curva tracejada). Notamos, imediata- .
ação dos ímãs resultou num aumento
-- coercivo Hc em relação ao pó, enquanto a
no campo magnético resultou em auação. Para o ímã sinterizado, mas não~
=- ~ção
se anula em Hc = 15 kOe. Para o ímã
::::r-:er..a::c.;: = ~ :::ETa H > 18 kOe. Estes valores para Hc de~c=OOS
como limites inferiores, uma vez que o
_ depende do valor do campo m~gnético Hm
tização inicial da amostra. E desejável
ar valores máximos para o campo coerci-
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Magnetizaç/ío vs campo externo.
Amostra: fmá sinterizado orientado
Temperatura de ensaio:
a) 100°C (linha cheia)
b) 150°C (linha pontilhada)
c) 200°C (linha tracejada)

~es€ntamos
curvas de histerese para o ímã
na figura 2, para três temperaturas acima
'1OEI:nDS que o valor da magnetização para cam-
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Fig. 2 - externo
Magnelizaçáo
especllica vs - campo
(2~quadrante).
Amostras:
a) pó compaclado náo-orientado (curva traço-ponto)
b) Imá sinterizado náo-orienlado (curva cheia)
c) Imá sinterizado orientado (curva tracejada)
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mento desses á'nãs, investigamos o efeito da temperatura de
sinterização na ~ensidade p, no campo coercitivo Hc e nas
magnetizaçóe5 específicas remanente O'r e máxima O's para
ímãs isotrópicos (oáCH:lrientados). Na figura 4, apresentamos
resultados que podem ser comparados aos de Sagawa(1). apesar de aIgLmas d::erenças importàntes: seus dados correspondem a maiena:s sem disprósio. orientados, o ciclo térmico
incluiu um ert'rel1.ecinento, o campo máximo aplicado no ensaio
é mais irr.:aaso e a faixa de temperatura investigada é mais
estrei
A densCcação obtida com o aumento da temperatura de
sinterizaçá) &:aT~a
tendência mostrada por Sagawa, sem
atingi/' seu 'W'8..a' r.láximo de 7,4 g/cm3. Não temos uma explicação pala a 1:I"..JeCa de densidade observada a 1150°C. não
consla.~.
Saga •••••
a mas confirmada em diferentes experi-
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aa magnetização específica máxima O' s, com o
=eratura de sinter.zação. não deve refletir modi~. ~:.-~as
no valor da saturação magnética - que
.ependente da temperatura de sinterização ade crescento om magnoliz<H as amostrns,
com o comportamento do campo coercivo.
o de O' s em 1150°C corresponde a um decrês:cn: ~..JaO() de Hc.
"a- .o::.:à:cia é apresentada em unidades de magnetização
,~
C" OO5rla em magnetômetro de amostra vibrante,
8V1da ao campo desmagnetizante. Tanto os
os de O' s são semelhantes aos obtidos por
er: ímãs isotrópicos(6), mas inferiores aos apre- ~wa
em ímãs orientados.
. é compactado sob um campo magnético, as
istalinas alinham seu eixo de magnetização
rkB à direção do campo. A sinterização não alto~o e nas ligas Nd-Fe-B sinterizadas não há evisignificativa ao movimento de paredes de
s grãos(5). Assim, a taxa de crescimento da
ior nos ímãs orientados, onde predomina
: ::a ::arMes, enquanto ímãs isotrópicos exigem tam[nio. Para um mesmo valor de campo exter'dos valores mais baixos de magnetização
ados. além de menor remanência. pois fra,tação de domínios é reversível.
sua também a existência de uma faixa de
campo coercivo é maximizado. Sagawa
ais estreita de temperaturas, confirmando
bninuição do He, com o aumento da tempe= -.:25 e 150°C{1). Seus valores são inferiores aos
- -. - l:gura 4, provavelmente devido à ausência de
o
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disprósio, que foi aqui adicionado seguindo indicações 00
tura(4)..
Investigamos o efeito da sinterização no taman
uma vez que no trabalho anterio~3) a diminuição do tamanho
parHcula por moagem conduziu a um aumento do Hc d
pactado, Sagawa afirma que a presença de unia fase líquida
em neodímio. durante a sinterização. favorece a densificação e
restringe o crescimento de grão, resultando em tamanho " .
da fase Nd2Fe14B da ordem de 151Lm.
A técnica convencional para determinação de tamanho ele
grão por contagem é prejudicada, na microestrutura de ímãs
sinterizados. pela dificuldade de observação de contornos de
grão. A técnica Bilter de delineamento de domínios. descrita a
seguir. permite a contagem de interfaces entre regiões com diferentes orientações de domínio. Admitindo que estas interfaces
correspondam a contornos de grão, constatamos que as sinterizações a 1025, 1050 e 1100°C apresentaram tamanhos de grão
semelhantes (aproximadamente 10ILm). A 1150°C. contudo. o
aumento do tamanho de grão é nítidr atingindo - 201Lm, podendo justificar o decréscimo observado üe Hc.
A preparação metalográfica de amostras sinterizadas em
temperaturas abaixo de 1025°C é prejudicada pelo excessivo
arrancamento de partículas. A observação do aspecto da fratura
em MEV é interessante por fornecer informação qualitativa sobre o tamanho de grão. admitindo que a fratura ocorra isoladamente em cada grão. Tais observações sugerem um crescimento mais acentuado do que aquele indicado pela avaliação via
Bilter, conforme se nota no aspecto das fraturas das figuras 5, 6

e 7.
5.

AV ALIAÇÃO DE TEXTURA

o

limite superior do produto energétlco (BH)max é dado por
sendo Bs a indução de saturação. Com a orientação atinge-se mais facilmente valores altos de indução. como mostra a
figura 2, e portanto é necessário investigar o grau de orientação
da microestrutura.
Avaliamos a textura de um ímã comercial Neomax-35 da
Sumitomo Special Metais, a partir da análise da estrutura dos
domínios magnéticos. Para materiais com simetria uniaxial (cela
tetragonal. neste caso) as paredes de domínios se alinham ao
longo do eixo fácil (eixo c para Nd-Fe-B) ..
Cortamos a amostra de forma a obtermos um plano de oba direção média de orientação dos
servação, que contivesse
grãos!?). Usamos a técnica de Bitler para obter uma imagem dos
domínios ferromagnéticos.
Essa técnica consiste em aplicar-se sobre a superfície de
observação, devidamente tratada, uma suspensão coloidal de
Bs2/4,

-
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Fig. 6 - Aspecto da fratura de fmâ nâo-onentadd, srnterrzaoo a
MEV, al!{!iento: IOOOX.
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mento desses áTIãs, investigamos o efeito da temperatura de
sinterização na -densidade p, no campo coercitivo Hc e nas
magnetizaçóe5 específicas remanente 0', e máxima 0', para
ímãs isotrópicos (oão-orientados). Na figura 4, apresentamos
resultados que p:dem ser comparados aos de Sagawa(1), apesar de aIgt.mas ct::erenças importàntes: seus dados correspondem a rnaieria'.s sem disprósio, orientados, o ciclo térmico
incluiu um err •.el-..ecinento, o campo máximo aplicado no ensaio
é mais iffi:enso e a faixa de temperatura investigada é mais
estrerta
A à€nsC::a;:ã:o obtida com o aumento da temperatura de
sinterizaçáJ ~a
tendência mostrada por Sagawa, sem
atingjl seu ..-aJ::x r.iáximo de 7,4 g/cm3. Não temos uma explicação para a !l'"..Je(l3. de densidade observada a 1150°C, não
conslB~""". x.' Sagawa mas confirmada em diferentes experi:::.•.•• ~
aa magnetização específica máxima 0'5. com o
at.lll'ier.:l Cê ~tura
de sinter,zação, não deve refletir modi~. ~'"vas
no valor da saturação magnética - que
ependente da temperatura de sinterização ade crescente em magnelizm as amostrns.
.--:::S':cn:::ê.'Da
com o comportamento do campo coercivo.
de O' 5 em 1150°C corresponde a um dee:-~ L,ano de Hc.
é apresentada em unidades de magnetização
ia em magnetômetro de amostra vibrante,
€V1da ao campo desmagnetizante. Tanto os
__ Ito os de 0'5 são semelhantes aos obtidos por
únãs isotrópicos(6), mas inferiores aos apre_
em ímãs orientados.
- é compactado sob um campo magnético, as
istalinas alinham seu eixo de magnetização
::C:-.:.P--G. ~.2
à direção do campo. A sinterização não alte;ão e nas ligas Nd-Fe-B sinterizadas não há evi- significativa ao movimento de paredes de
s grãos(5l. Assim. a taxa de crescimento da
ior nos ímãs orientados, onde predomina
~~"'es, enquanto ímãs isotrópicos exigem tam[nio. Para um mesmo valor de campo exter'elos valores mais baixos de magnetização
ados, além de menor remanência, pois fra,tação de domínios é reversível.
,sua também a existência de uma faixa de
campo coercivo é maximizado. Sagawa
ais estreita de temperaturas, confirmando
iminuição do He, com o aumento da tempe• --~
:;;:-;:;-= .2?S e
150°C{1). Seus valores são inferiores aos
_ a 4, provavelmente devido à ausência de
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disprósio. que foi aqui adicionado seguindo indicações
tura(4)..
Investigamos o efeito da sinterização no taman
uma vez que no trabalho anterio~3) a diminuição do laman
partrcula por moagem conduziu a um aumento do Hc d
pactado. Sagawa afirma que a presença de uma fase líquida
em neodímio, durante a sinterização, favorece a densificação e
restringe o crescimento de grão, resultando em tamanho " .
da fase Nd2Fe14B da ordem de 151Lm.
A técnica convencional para determinação de tamanho ele
grão por contagem é prejudicada, na microestrutura de ímãs
sinterizados, pela dificuldade de observação de contornos d.e
grão. A técnica Bitter de delineamento de domínios, descrita a
seguir, permite a contagem de interfaces entre regiões com diferentes orientações de domínio. Admitindo que estas interfaces
correspondam a contornos de grão. constatamos que as sinterizações a 1025, 1050 e 1100°C apresentaram tamanhos de grão
semelhantes (aproximadamente 10ILm). A 1150°C, contudo, o
aumento do tamanho de grão é nítidr atingindo - 201Lm, podendo justificar o decréscimo observado üe Hc.
A preparação metalográfica de amostras sinterizadas em
temperaturas abaixo de 1025°C é prejudicada pelo excessivo
arrancamento de partículas. A observação do aspecto da fratura
em MEV é interessante por fornecer informação qualitativa sobre o tamanho de grão, admitindo que a fratura ocorra isoladamente em cada grão. Tais observações sugerem um crescimento mais acentuado do que aquele indicado pela avaliação via
Bitter, conforme se nota no aspecto das fraturas das figuras 5, 6
e 7.
5.

AV ALI AÇÃO DE TEXTURA

o

limite superior do produto energétlco (BH)max é dado por
sendo B5 a indução de saturação. Com a orientação atinge-se mais facilmente valores altos de indução. como mostra a
figura 2, e portanto é necessário investigar o grau de orientação
da microestrutura.
Avaliamos a textura de um ímã comercial Neomax-35 da
Sumitomo Special Metais, a partir da análise da estrutura dos
domínios magnéticos. Para materiais com simetria uniaxial (cela
tetragonal, neste caso) as paredes de domínios se alinham ao
longo do eixo fácil (eixo c para Nd-Fe-B) ..
Cortamos a amostra de forma a obtermos um plano de observação, que conlivesse a direção média de orientação dos
grãos!?). Usamos a técnica de Bilter para obter uma imagem dos
domínios ferromagnéticos .
Essa técnica consiste em aplicar-se sobre a superfície de
observação, devidamente tratada, uma suspensão coloidal de
852/4,

•
Fig. 6 - Aspecto da fratura de fmâ nâo-onentad6, srntenzaoo a
MEV.8l1f!1ento:
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magnetita. As p?JÜculas da suspensão vão aglomerar-se em
torno dos polos magnéticos, que, no nosso caso, são ás próprias paredes de domínio. Quanto ao tratamento da superfície,
esta foi simplesmente polida e teve os seus poros fechados com
resina (para evttar a formação de bolhas de ar).
Na figura e,observamos
linhas paralelas em cada grão.
Essas linhas são as paredes de domínio. Para avaliar a distribuição planar das orientações, sobrepomos uma grade com'a
vertical paralela à direção média de orientação. Para cada pare-

f,
.,

de de domínio, que intp.rcepte as linhas teste, medi
que essa parede faz com a vertical. De uma chapa folog~=
de 150 mm por 110 mm, o que equivale a uma r
0,38 mm por 0,28 mm (400X de aumento), tiramos 535
qua deram origem ao histograma que aparece na figura 9.
Gausslana foi ajustada a esse conjunto de dados, e obtive
como largura cr = (16 ± 2)°.
Devemos notar que estamos observando a projeção sobre
um plano de uma distribuição volumétrica de orientações. A partir de considerações geométricas(8). podemos estimar o valor ds
rI para a distribuição volumétrica. Como resultado obtemos que
rI = (24 ± 5t.
Por outro lado, a partir de simulações teóricas conseguimos
calcular rI em função de Mr/Ms. Para o material estudado (Neomax 35) medimos Mr/Ms = 0,91. A partir desse valor, o estudo
teórico fornece cr = 25 ± 1t, resultado que concorda com o obtido a partir da análise da estrutura dos domínios magnéticos.

6.

Ij:.lw--1Uln

.t:;

,luTa de (má náo-orien/ado, sinteTizado B 1150uC.
o: 1000X.

CONCLUSÕES

Produziram-se e caracterizaram-se
imãs sinterizados de
Nd-Dy-Fe-B.
O pó compactado isotrópico, o sinterizado isotrópic.o e o
sinterizado anisotrópico, nesta seqüência, apresentaram crescentes remanências e coercividades.
As remanências e coercividades medidas são limites inferiores. uma vez que os Hc dos ímãs obtidos são muito elevados
com relação aos campos aplicados nos ensaios.
A variação de Hc com a temperatura de sinterização apresentou um comportamento coerente com o descrito na literatura
e permite a definição de uma faixa ótima de temperatura de sinterização.
O tamanho de grão dos ímãs sinterizados a 1025, 1050 e
1100°C foi de aproximadamente 10f-lm, enquanto que o do sinterizado a 1150°C foi de aproximadamente 20f-lm. o que pode justificar o menor Hc observado com esta temperatura de sinterização.
Na determinação da faixa ótima de temperatura, obtiveramse valores de cr5 ecrr inferiores aos da literatura, devido ao uso
de compactados isotrópicos em nossas experiências.
Obteve-se boa correlação entre o grau de orientação cristalográfica previsto pelo coeficiente Mr/Ms e o valor determinado
metalografícamente.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos
o apoio financeiro da FINEP, FAPESP,
CNPq e Banco do Brasil S.A. (FIPEC). Agradecemos a M. Sagawa pelas amostras fornecidas, a L.M. Satorelli pela implementação da técnica de Bitter e a V.V.B. Gomes, F. Beneduce
Neto, T.O. Tsubaki pelo apoio oferecido.
Referências

p
'0.2

i.

Bibliográficas

1. Sf\GAWA. M.;· FUJIMURf\, S.; TOGAWA, N.; YAMAMOTO, H.; MATSUURA, Y. New Material for Permanent Magnets on a Base 01 Nd
Fe. J. Appl. Phys. 55 (1984) pp. 2083-2087.
2. OLIVEIRA.
R. F. e MISSELL,
F. P, Plopriedades
Pr--Fe-B Fabricadas
por Resfriamento
Rápido.Magnéticas
Anais do de
6g Léiaasde
BEI
MAT(pUCfRJ, 1984) pp. 278-280.
3. LANDGRAF, F.J.G. e MISSELL, F.P. Efeito das Condiçóes de Moa
Sobre as Propriedades Magnéticas d'J Pó de Nd15 Fen 88, Anais
CBECIMAT(UFSC. Florianópolis, 1986) pp. 111-114.
4. TOKUNAGA, M.; TOBISE, M.; MEGURO, N.; HARADA, H. Mlcrosf;u:lure of ~-Fe-B Sintored MagnoL IEEE Trans. Mag. Mag-22 (1966) 9
909.
5. OKADA, M.; SUJIMOTO, S.; ISHIZAKA, C.; TANAKA. 1.; HO!.~"'_;
Dydimium-Fe-B Sintered Pennanent Magnets.- J. Appl. Phys. 57 i~
4146-4146.
6. GIVORD, D.; TENAUD. P.; VIADIEU,T. On lhe Coercivlly M
Nd-Fe Magnets. CEAM News Let1er, 1967, nQ 6.4-6.
7. SARTORELLI. M.L. Iniciação Cientrlica. Relatório I. FAPESP é5
8. TROUT.,.-R. e GRAHAM JR., C:U. Stalistical Analysis 01lhe ~.:l
Sintered SmCOS Magnets. IEEE' Trans. Mag.
1015-1017.--

-Hi-:

rDwção de oflen/açâo referente à fotomicTogra'2a ajustada com largura cr = (16 ± 2) g

r

MET ALURGIA-ABM, VOL 45. N9 375.

rc

