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• Como resultado da primeira etapa de um estudo de desenvolvimento de ímãs perma-
nentes a invistlgação do efeito da moagem de liga Nd15Fe77B8 "as. P ^ ^ Í ^ S n h o vi'
nétlcas indicou diferenças de eficiência de moagem entre moinho de b ° ^ s e ™ o i n h o vi-
bratório e dependência do campo coercivo intrínseco com o ^manho médio de partícu-
las. 0 valor máximo de campo coercivo foi obtido para tamanho médio de partículas de
1,7 ym em amostras compactadas sem orientação magnética.

SUWARY

As a result of the first part of a study of the
development of permanent magnets, an investigation of
the effect of milling on the magnetic properties of the
alloy Nd)5Fe778g showed differences in efficiency be-
tween ball milling and vibration milling, as well as a
dependence of the intrinsec coercive field on particle
size. The maximum value of the coercive field was ob-
tained for a particle size of 1.7 \im in samples com-
pacted without magnetic orientation.

INTRCOUÇflO

0 desenvolvimento de ímãs permanentes a base de
Neodímlo-Ferro-Boro |1|,|2|, com produto energético
(BH) m a x superior aos obtidos em ímãs de Cobalto Samá-
rio, pode ter conseqüências Importantes no mercado mun-
dial dessa classe de materiais.

Em 1984 foram produzidas 80.000 toneladas de ímãs
de Ferrite, 10.000 toneladas de Alnico ]3| e 330 tonela
das de ímãs de Terras Raras-Cobalto (TR-Co), este últT
mo item estimado em US$8O-85x 10^ |4|. Combinando pro-
priedades superiores e custo potencialmente inferior,
uma projeção de mercado baseada na hipótese de substi-
tuição de TR-Co por Nd-Fe-B prevê uma produção de i.200
toneladas anuais de ímãs de Nd-Fe-8 em 1995. Por outro
lado, dependendo da evolução do custo deste material é
possível a penetração dos mercados de Alnico e Ferrite,
estimando-se um potencial de 14.000 toneladas anuais em
1995 \<>\. Em quaiquer caso, os reflexos serão sentidos
no Brasil, seja como produtor de Terras Raras seja como
usuário de ímãs.

Um dos parâmetros que determinam o produto energé_
tico de um ímã é seu campo coercivo intrínseco, H c| ,
que mede a resistência do material à desmagnetização. A
inversão do sentido de magnetização de determinada re-
gião do material pode se dar por movimentação de pare-
des de domínios magnéticos ou por rotações homogêneas
dos momentos magnéticos atômicos. A idéia central
tem norteado o desenvolvimento de ímãs após
Guerra Mundial baseia-se em que um cristal
mente pequeno para que tenha um só domínio
não tem paredes que possam movimentar-se e a magnetiza-
ção só se altera por rotação. Se a anisotropia magneto-
cristalina do material for alta, como é o caso do com-
posto ternárlo ^ F e ^ B , deve-se obter altos valores
de campo coercivo.

Duas vertentes de processo de fabricação tem sido
investigadas nestes ímãs, visando a obtenção de cris-
tais de dimensões mlcrométricas: Através de resfriamen-
to rápido via "melt-spinning" ou através de técnicas de
metalurgia do pó. 0 resfriamento rápido foi utilizado
por Croat et ai |2| na General Motors. Resultados de
propriedades magnéticas da liga
por resfriamento rápido, atingindo Hci
ram apresentados em congresso anterior |

0 processamento via metalurgia do pó tem sido am-
plamente utilizado para os ímãs de Cobalto - Samário e
também utilizado em Nd-Fe-B 111, implicando na obten-
ção do composto TR2Fe^B por meio de co-redução ou fu
são, seguido de moagem, compactação com ou sem campo"
magnético, sinterizaçSo e tratamento térmico. 0 presen-
te trabalho avalia o efeito das condiçOes de moagem no
tamanho médio de partícula e nas propriedades magnéti-
cas de pós compactados e não sinterizados, refletindo
resultados de desenvolvimento em curso no Instituto de

que
a Segunda
suficiente-
magnético

9 g produzida
de 14,5 kOe fo-
5l.
ó

Física da USP e no IPT - Instituto de Pesquisas Tecnoló-
gicas, iniciado com o fornecimento de quantidade de Ne£
dímio oferecido pela Supergauss Produtos Magnéticos
Ltda.

TÉCNICAS EXPERIMENTAIS

A composição química investigada é aquela consa-
grada pela Sumitomo |1|, Nd15Fe77Bg , que se afasta da
estequiometrla Nd2Feií|B para evitar a formação de Fer_
ro-delta por segregação na solidificação.

A liga foi fundida em forno de arco elétrico em
cadinho de cobre refrigerado, sob atmosfera de Argônio,
a partir de Nd (98% de pureza), Ferro eletrolítico e
Boro (98% de pureza). As contaminações detectadas em
análise química qualitativa s3o traços de Cobre,Níquel,
Titânio, Cálcio, Manganês e Cromo.

Não dispondo de métodos analíticos quantitativos,
foram controladas as perdas de massa em cada fusão de
aproximadamente 9 gramas, resultando em perdas inferio-
res a 1%.

A moagem foi realizada numa primeira etapa em moi_
nho de anel marca Renard, revestido com Carbeto de Tungj^
tênio por períodos inferiores a um minuto.

0 lote identificado como número 2 foi processado
em moinho de bolas de aço inoxidável, imerso em freon,
enquanto o lote 3 foi moído em moinho vibratório marca
BP, também imerso em freon, com recipiente e corpos es-
féricos de alumina.

A determinados Intervalos de tempo foram retira-
das amostras para medida do tamanho médio de partícula
e ensaios magnéticos.

0 método Fisher utilizado para medir o tamanho mé_
dio de partículas baseia-se na medldade da perda de ca£
ga de gás percolante em coluna de 1 cm^ de material.
A exatidão de medida foi confirmada em pó de Níquel car
bonila comparando-se com medidas de diâmetro médio po~r
microscopla eletrônica.

Em cada etapa da moagem uma quantidade de pó foi
retirada e parcelas de aproximadamente 0,1 g foram pren_
sadas numa matriz cilíndrica de Cobre Beríllo com diâme
tro 3,18 mm , sob força de 1,5 toneladas. 0 prensado a-
tingiu densidade de ~ 5,5 g/cm3 , aproximadamente 70S»
da densidade teórica.

Os cilindros foram montados em magnetômetro de a-
mostra vibrante e a curva de histerese a temperatura am
biente foi obtida para campos magnéticos aplicados de
até 20 kOe . A callbração da magnetização é efetuada
com padrão de Níquel.

RESULTADOS

0 lote número 2, consistindo de 200 g da liga
Nd15Fe77Bo, foi dividido em duas partes que foram subm£
tidas a diferentes seqüências de moagem.



A primeira parte foi cominuída em moinho de anel
até passar por peneira de Mesh *IOO, resultando em ta-
manho médio de partícula 17, i> ym . Em seguida passou-se
ao moinho de bolas e a figura 1 mostra, com círculos
cheios, a evolução do tamanho médio de partícula.

ft segunda parte foi também cominuída em moinho de
anel até passar por peneira de Mesh *12O. A distribui-
ção de bolas foi alterada e os triângulos da figura 1
mostram que a eficiência de moagem foi consideravelmen-
te reduzida, atingindo um tamanho de partícula de 2,35
pm . A mesma figura apresenta resultados obtidos por J.
Ormerod |6| da Philips; usando moinho vibratório, e a
evidente eficiência deste motivou a alteração do proces_
samento para o lote ns 3,

As amostras de cada etapa de moagem foram prensa-
das como acima descrito. Inicialmente o prensado foi im
pregnado a vácuo com uma resina e em seguida a curva de
-histerese foi determinada. Alternativamente o prensado
foi coberto com camada de cera e a figura 3 mostra val£
res de campo coercivo intrínseco Hci para estes dois
modos de preparar a amostra. Os resultados para os ma-
teriais montados em cera são conslstentemente melhores,
indicando possivelmente uma reação entre a resina e o
pó, e a impregnação com cera foi usada nos ensaios sub-
sequentes. Finalmente, a evolução de Hc^ com a redu-
ção do tamanho de partícula indica que a ineficiência
do processo de moagem impediu alcançar valores mais al-
tos de campo coercivo.
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Figura 1. Tamanho médio de partícula d vs. tempo de mo£
gem para lote 2.

O lote ns 3 foi processado em moinho de anel por
bO segundos, atingindo um tamanho médio de partícula de
11,3 um , e em seguida introduzido um moinho vibrató-
rio. A figura 2 mostra que foi possível atingir tama-
nho médio de 2 um em aproximadamente 4 horas de moa-
gem, mas a partir daí sua eficiência também diminui cori
slderavelmente. A excelente concordência entre estes re
sultados e a referência |6|, de novo apresentados na fT
gura 2, deve ser fortuita mas sugere que o moinho marca
BP, aqui utilizado, possui eficiência comparável.
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Figura 3. Campo coercivo intrínseco Hc^ vs. tamanho
dio de partícula d para lote 2.
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Figura 4. Magnetização específica ar vs. tamanho médio
de partícula d para lote 2.



Algumas amostras do lote 2 foram prensadas sob um
campo magnético de 12 kOe e os valores de Hc^ obti-
dos são ligeiramente inferiores que aqueles observados
para o material não orientado, sem que haja explicações
para o fenômeno. Por outro lado, a remanência do mate-
rial orientado é sensivelmente superior à dos materiais
n3o orientados como mostra a figura 4, fato que compro-
va a ocorrência da orientação das partículas durante a
prensagem sob campo.

Amostras do lote 3 foram prensadas sem presença
de campo magnético e mpntadas em cera. Os valores obti-
dos para Hcj apresentados na figura 5 mostram que f£
ram atingidos valores semelhantes aos do lote 2, inde-
pendentemente da mudança de processo de moagem. A maior
eficiência do moinho vibratório permitiu constatar a e-
xistência de um máximo de campo coercivo para tamanho
médio de partícula 1,7 ym , sendo que comportamento se_
melhante já foi observado para pó de Samário - Cobaltõ"
|7|. Naquele caso, a diminuição de Hcj para partícu-
las menores do que certo valor foi atribuída aos danos
causados à rede cristalina pelo processo de moagem. No
caso atual, o valor de 1,7 um para tamanho médio de
partícula é maior que o valor, estimado em 0,2 ym I8|,
para dimensão de monodomínlos e, portanto, é provável
que o máximo em Hcj; observado nesta figura não esteja
relacionado a obtenção de monodomínios.
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Figura 5. Campo coercivo intrínseco Hci vs. tamanho mé_
dio de partícula para lote 3. ~
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de partícula d para lote 3.

A figura 6 mostra aremanência específica (emu/g)
para as amostras não orientadas do lote 3. Os valores
observados são bem menores do que o valor o m a x ~ '00
•emu/g obtido para campos aplicados de -20 kOe . Isto
sugere que o comportamento observado está longe do es-
perado para um monodomínio.

CONCLUSÕES

- É surpreendente observar que os campos coercivos
Hcj obtidos para pós de Nd|cFe778g não ultrapassam
~ 2,2 kOe , enquanto foi relativamente fácil obter
Hçi ~ 1Ar5 kOe para a liga Pr15Fe7oB6 utilizando a
técnica de resfriamento rápido. O máximo em Hcj pa-
ra Nd(5Fe77 foi atribuído à deformação da rede cris-
talina com tempos excessivamente longos de moagem como
no caso de SmC05 |7|. Se isto for o caso, então en-
tende-se que o processo de resfriamento rápido não de-
ve resultar em deformações da rede cristalina.

Na verdade, ímãs permanentes de Sm-Co ou Nd-Fe-B
fabricados por metalurgia do pó envolvem um processo
de sinterização com vários tratamentos térmicos poste-
riores. Evidentemente este ciclo resulta na recompos_i
ção da rede e um crescimento do grão de modo que os
efeitos deletérios da moagem são eliminados. É claro
que algum processo deste tipo é necessário para obter
altos valores do campo coercivo Hcj .

Uma intenção original deste trabalho foi investi
gar a possibilidade de fabricar ímãs aglomerados como
o "Magnequench I" da General Motors, o material sendo
cogitado para motores de arranque. No caso de "Magne-
quench I"K fitas formadas por resfriamento rápido são
prensadas e aglomeradas com epoxi, formando um ímã iso
trópico com campos coercivos da ordem de 15 kOe |9|7
Aparentemente um processo semelhante empregando pó de
Nd-Fe-B não será possível por esbarrar nos baixos va-
lores de Hc^ . Por outro lado, uma reformulação desta
proposta para incluir um tratamento térmico do pó pode
rá minimizar os efeitos observados aqui. ~
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