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Essa dissertação tem início com o nascimento de minha filha. Na reta final morre meu pai,

Zeca, grande figura. Então, lembrei de uma canção infantil:

 “Na natureza

é tudo sempre assim

volta pro começo

quando chega no fim”.
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A questão se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é teórica, mas,

prática.

Karl Marx, Teses contra Feuerbach, 1845.

... Durante dias, as minhas previsões,...; provaram estarem certas tanto quanto pude

medir. É como estar vendo uma verdade fora de mim mesmo...é como se o mundo inteiro,

átomos e estrelas, estivessem maravilhosamente claros  e  perto  de  mim  e  eu  perto  deles,

fazendo parte de uma lucidez enorme, imensamente maior que a de qualquer mistério.

C.P. Snow, in Química Analítica, William B. Guenther, 1972

“A few years ago magnetism was to us an occult power, affecting only a few

bodies; now it is found to influence all bodies, and to possess the most intimate relations

with electricity, heat, chemical action, light, crystallization, and, through it, with the forces

concerned in cohesion; and we may, in the present state of things, well feel urged to

continue in our labours, encouraged by the hope of bringing it into a bond of union with

gravity itself”.

Michael Faraday, in Experimental Researches in Electricity, 1848
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Resumo

ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO ZIRCÔNIO E GÁLIO NAS PROPRIEDADES

MAGNÉTICAS E NA MICROESTRUTURA DOS ÍMÃS PERMANENTES À BASE

DE PRASEODÍMIO

Alexandre Giardini Fusco

RESUMO

Nesse trabalho estudou-se a influência da adição de 0,5 % at. de zircônio (Zr) e gálio (Ga)

nos ímãs permanentes à base de praseodímio (Pr) HD sinterizados obtidos por uma mistura

de ligas. As ligas utilizadas foram: Pr12,6Fe68,3Co11,6BB6Zr0,5Ga1, Pr16Fe75,5B8B Zr0,5 e

Pr13Fe80,5BB6Zr0,5. A investigação foi realizada a partir das medidas das propriedades

magnéticas e da microestrutura. Inicialmente, compararam-se as fases das ligas com as

fases obtidas nos ímãs sinterizados. Posteriormente, os ímãs foram submetidos a um ciclo

de tratamento térmico (de duas horas a 1000º C com resfriamento rápido até 10 horas, em

seguida, de cinco horas nas mesmas condições, até 35 horas). Para o entendimento do

papel de cada aditivo na fase magneticamente dura (fase ), foram analisadas as mudanças

na microestrutura e relacionadas com as mudanças nas propriedades magnéticas. O Ga e Zr

atuam como refinadores da fase  (matriz). O Ga atua no grão da fase  possibilitando a

estabilidade da sua forma e melhorias das propriedades magnéticas. Para o ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8B7B Zr0,5Ga0,5 a evolução das propriedades magnéticas, após 15 h de

tratamento térmico, foi: remanência de (1,25±0,02) T para (1,30±0,02) T, coercividade

intrínseca de (1,11±0,02) T para (0,87±0,02) T, fator de quadratura de (0,68±0,02) para

(0,89±0,02) e produto de energia de (285±5) kJ/m3 para (317±5) kJ/m3.  O  Zr  tem  uma

atuação dual. Inibe o crescimento desordenado do grão e aumenta a anisotropia, mas, ao

alojar-se no contorno de grão, gera domínios reversos prejudicando a coercividade

intrínseca. Para o ímã Pr14.5Fe78BB7Zr0.5 a evolução das propriedades magnéticas, após 15 h

de tratamento térmico, foi: remanência (1,19±0,02) T para (1,25±0,02) T, coercividade de

(0,74±0,02) T para (0,94±0,02) T, fator de quadratura de (0,88±0,02) para (0,85±0,02) e

produto de energia (258±5) kJ/m para (291±5) kJ/m . Para o ímã Pr3 3
16Fe75.5B8B Zr0.5 a
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Resumo

evolução das propriedades magnéticas, após 20 h de tratamento térmico, foi: remanência

(1,17±0,02) T para (1,24±0,02) T, coercividade de (0,90±0,02) T para (1,22±0,02) T, fator

de quadratura de (0,93±0,02) para (0,66±0,02) e produto de energia (258±5) kJ/m3 para

(272±5) kJ/m3.
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Resumo

STUDY OF THE INFLUENCE OF ZIRCONIUM AND GALLIUM ON THE

MAGNETIC PROPERTIES AND MICROSTRUCTURES OF PRASEODYMIUM-

BASED PERMANENT MAGNETS

Alexandre Giardini Fusco

ABSTRACT

In this work was studied the influence of the addition of 0.5 at. % of zirconium and gallium

on praseodymium-based HD sintered magnets obtained using a mixture of alloys. The

alloys used in this study were: Pr12.6Fe68.3Co11.6BB6Zr0.5Ga1, Pr16Fe75.5B8B Zr0.5,

Pr13Fe80.5BB6Zr0.5. The investigation started by measuring the magnetic properties and

observing the microstructure of the magnets. After that, the magnets were annealed at

1000ºC for 2 hours followed by rapid cooling, in a total of 10 hours. This heat treatment

was followed by 5 hours at the same temperature up to a total of 35 hours. Changes in the

microstructure were compared to the change in the magnetic properties aiming at a proper

understanding of the role of each added element in relation to the magnetically hard phase

(phase ). It has been shown that gallium and zirconium act as grain refiners of the matrix

phase . Gallium acts in the grain and favoring of the shape stability and improvement of

the magnetic properties. For the Pr14.3Fe71.9Co5.8B7B Zr0.5Ga0.5 sintered magnet the evolution

of the magnetic properties after 15 hours heat treatment was: remanence from (1.25±0.02)

T to (1.30±0.02) T, intrinsic coercivity from (1.11±0.02) T to (0.87±0.02) T, squareness

factor from (0.68±0.02) to (0.82±0.02) and energy product from (285±5) kJ/m3 to (317±5)

kJ/m3. Zirconium has two effects on the sintered magnets. Firstly, avoiding random grain

growth and enhancing anisotropy. However, by concentrating on the grain boundaries,

yield reverse domains and is detrimental to the intrinsic coercivity. For the sintered

Pr14.5Fe78BB7Zr0.5 magnet the evolution of the magnetic properties achieved after a heat

treatment of 15 hours was: remanence from (1.19±0.02) T to (1.25±0.02) T, coercivity

from (0.74±0.02) T to (0.94±0.02) T, squareness factor from (0.88±0.02) to (0,85±0.02)

and energy product from (258±5) kJ/m to (291±5) kJ/m . For the Pr3 3
16Fe75.5B8B Zr0.5 sintered
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magnet the evolution of magnetic properties after 20 hours heat treatment was: remanence

from (1.17±0,02) T to (1.24±0.02) T, coercivity from (0.90±0,02) T to (1.22±0.02) T,

squareness factor from (0,93±0,02) to (0.66±0.02) and energy product from (258±5) kJ/m3

to (291±5) kJ/m3.
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Introdução

1 – INTRODUÇÂO

1.1 - Um pouco de história

 O encanto das estrelas atingiu todas as civilizações antigas. Já, o encanto das

“pedras amantes”, os ímãs, foi privilégio dos gregos e chineses. Esses encantos uniram-se

na determinação do norte. Isso não foi uma simples coincidência. A compreensão do

magnetismo iniciou a clarificação da natureza da luz.

 Os gregos encontraram, em uma região da Ásia denominada Magnésia, os ímãs

naturais. O termo magnetismo foi, então, usado para designar o estudo das propriedades

destes ímãs. A atração magnética exercida pela magnetita (Fe3O4) sobre o ferro foi

explicada pela primeira vez no século VI a.C. por Tales de Mileto.

 Provavelmente os chineses conheciam o magnetismo há mais tempo que os gregos

e foram os primeiros a descobrir a bússola. Também, já detinham tecnologia para a

fabricação de ímãs: um processo simples e ainda comum que consiste em esfregar um ímã

numa agulha de ferro ou aço; e outro, mais elaborado, imantava pedaços de ferro

colocando-os, ainda incandescente, na direção norte-sul do campo terrestre. Ao esfriarem

tornavam-se ímãs.

Em 1600, Gilbert retoma as experiências com o magnetismo e descobre a

imantação por indução. Nessa época, já havia indícios de que a eletricidade e o

magnetismo correlacionavam-se de alguma forma. A descoberta da pilha por Alessandro

Volta, em 1790, possibilitou a geração de correntes elétricas que permitiu a descoberta de

Oesterd: um condutor percorrido por uma corrente elétrica gera um campo magnético.

Grandes contribuições se seguiram, nos séculos XVIII e XIX, com Coulomb, Ampère,

Henry, Faraday, entre outros, e foram sintetizadas por Maxwell no “Treatise on Electricity

and Magnetism” em 1873. O elétron é a partícula mais importante para o magnetismo.
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A mecânica quântica trouxe novas ferramentas para o estudo dessa partícula. Um

marco importante foi a teoria de Bohr em 1913. A teoria quântica permite, por exemplo,

calcular o momento de dipolo magnético dos átomos a partir do magnéton de Bohr (Faria e

Lima, 2005).

1.2 - Ímãs permanentes, aplicação e economia

Os ímãs têm uma importância industrial e científica muito grande. Fazem parte de

uma grande família, os materiais magnéticos ou ferromagnéticos. Podemos classificá-los

em dois tipos:

a) materiais magneticamente moles (soft) utilizados em aplicações nas quais a

magnetização e desmagnetização do material devem ser fáceis, por exemplo, nos núcleos

de transformadores de distribuição de potência;

b) materiais magneticamente duros (hard) usados nas aplicações que requerem ímãs

permanentes, ou seja, que não se desmagnetizam facilmente, tais como ímãs de alto-

falantes, receptores telefônicos e nos motores de arranque de automóveis.

O ímã permanente retém o magnetismo e pode ser obtido por uma grande variedade

de compostos cerâmicos e intermetálicos. As cerâmicas são mais usadas comercialmente

devido ao baixo custo. Existem pelo menos três grandes classes de ímãs permanentes que

são usados no mundo atualmente: os ímãs de ferrite (de bário ou estrôncio); de Alnico (liga

de ferro, alumínio, níquel e cobalto) e os ímãs de terras-raras (samário-cobalto e os de

neodímio ou praseodímio-ferro-boro).

Os ímãs de terras-raras, em especial os de neodímio, têm adquirido uma

importância na substituição de ímãs convencionais. São produzidos com tecnologia da

metalurgia do pó. Uma das grandes contribuições para o desenvolvimento desses materiais

é a decrepitação por hidrogênio (HD). O hidrogênio ao ser introduzido nas ligas facilita a

moagem e a obtenção de partículas muito pequenas o que possibilita melhores

propriedades magnéticas e diminuição do custo de fabricação ((Harris et al., 1985) (Harris,

1987) (Ragg et al., 1997)). Outra técnica para obtenção do pó metálico, a partir de lingotes

fundidos, é o processo de hidrogenação, desproporção, dessorção e recombinação (HDDR)

(Takiishi, 2001).
2
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A aplicação industrial, desses ímãs, tem crescido devido às necessidades de peças

miniaturizadas como na fabricação de relógios analógicos, microfones, alto-falantes e

outras aplicações como giroscópios, suporte magnético para ultracentrífugas,

telecomunicação, dispositivos médicos como marca-passos implantados.

Os principais produtos que utilizam esses ímãs são os acionadores de disco rígido e

tomógrafos de ressonância magnética nuclear. Motores e acionadores são os maiores

empregadores dos ímãs produzidos atualmente ((Rodrigues et al., 1991), (Coey, 1995),

(Coey, 2002)).

O mercado de ímãs de Alnico vem caindo constantemente sendo substituído pelos

demais. Os ímãs de ferrite são os mais usados no mundo e no Brasil, pelo seu baixo custo e

propriedades razoáveis. Estes apresentam produto de energia entre 24 e 36 kJ/m3, podendo

ser utilizados em alto-falantes e, cada vez mais, em pequenos motores para uso em

automóveis. Os ímãs de samário-cobalto, com produto de energia entre 140 e 240 kJ/m3

também têm sido substituídos, em várias aplicações, pelos ímãs de neodímio-ferro-boro

(Nd-Fe-B) com produto de energia entre 200-380 kJ/m3.

 O mercado mundial de ímãs de Nd-Fe-B vem crescendo muito. O volume total de

vendas de Nd-Fe-B foi estimado em 1,7 a 2,0 bilhões de dólares em 1999. Devido ao

crescente estoque de Praseodímio, pois é extraído juntamente com o neodímio, o ímã de

Pr-Fe-B passou a ter menor custo (McGuiness et al., 2001).

 A China, atualmente, domina o mercado mundial de neodímio-ferro-boro. Possui as

maiores reservas de minérios de terras-raras e investiu muito no desenvolvimento desses

ímãs (Trout, 2002).

1.3 – Contexto

Nas últimas décadas os imãs de terras-raras-ferro-boro (TR-Fe-B), desenvolvidos

por Sagawa et al (1984-A), ganharam destaque devido à crise do cobalto (até então a

principal produção era feita com Samário-Cobalto). As principais vantagens de ímãs à base

de neodímio (Nd-Fe-B) estão nas melhores propriedades magnéticas à temperatura
3



Introdução

ambiente. Os ímãs à base de praseodímio (Pr-Fe-B), produzidos pela técnica de

decrepitação por hidrogênio (HD)-metalurgia do pó, apresentam também, à temperatura

ambiente, propriedades semelhantes às de neodímio (Nd). Além disso, a fase

magneticamente dura, Pr2Fe14B, não exibe reorientação dos spins até -268,8°C e possui um

campo anisotrópico (HA) maior comparado com o Nd2Fe14B ((Boltich et al.,1984), (Kown

et al. 1992)).

Entretanto, a baixa estabilidade térmica (Sagawa et al., 1984a) e resistência à

corrosão têm levado a pesquisas para solucionar esses problemas. A adição de zircônio

(Zr) e/ou gálio (Ga) pode aumentar a resistência à corrosão (Burkhard et al., 1996). A

adição de cobalto (Co) aumenta a temperatura de Curie (Tc) e resistência à corrosão,

porém, diminui a coercividade que é um dos principais parâmetros a ser controlado quando

da aplicação destes ímãs em circuitos magnéticos (Kim e Camp, 1996).

 Do ponto de vista magnético a coercividade intrínseca (iHc) e a remanência (Br)

são duas propriedades fundamentais para nosso estudo e são controladas por fatores

microestuturais. Em geral a microestrutura desses ímãs apresenta três fases: a matriz

magneticamente dura (Pr2Fe14B); uma fase rica em boro (B) e uma rica em Pr. A fase

magneticamente dura é constituída de domínios magnéticos (Faria e Lima, 2005).

Um projeto de fabricação de um ímã permanente envolve processos mecânicos,

químicos e térmicos (Kim e Camp, 1996). O caminho mecânico significa controle pela

forma, tempo de moagem e técnicas de transferência de pós. Recentemente, uma nova

técnica de transferência de pós foi desenvolvida otimizando o tempo de produção de ímãs

em laboratório (Soares, 2005).

O caminho químico passa pela substituição da terra-rara Nd ou Pr por Dy (Takiishi,

2001) ou do ferro por Co, Ga, Nb, Zr, Cu entre outros ((Jiang et al., 1988), (Pourarian et al.

1988), (Jiang et al., 1989)). O controle da substituição pode ser feito por mistura de ligas

magnéticas. Essa técnica permite melhorar o ajuste da composição final, bem como, suas

propriedades magnéticas ((Faria et al., 2001) (Faria, 2002a)).

4
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 O caminho do tratamento térmico busca principalmente controlar a relação entre as

fases presentes na microestrutura com efeitos diretos nas propriedades magnéticas. A

coercividade pode ser melhorada com o tratamento térmico na medida em que ela é

influenciada pelo tamanho e homogeneidade dos grãos da fase magneticamente dura, pela

espessura da camada da fase rica no contorno dos grãos e lisura da superfície desses grãos

(Faria et al., 1991).

Procurando a melhoria das propriedades a partir da combinação de elementos

químicos muito particulares, recentemente, Faria et al. (2001) investigaram a substituição

de Cobalto, Zircônio e Gálio, em ímãs sinterizados, utilizando mistura de ligas magnéticas.

Uma substituição de 0,5 % atômico de Zr melhorou consideravelmente o fator de

quadratura (FQ) dos ímãs sinterizados às custas da coercividade intrínseca (Faria et al.,

2003). A substituição química com a adição de Gálio levou a uma melhora na remanência

e no produto de energia e uma melhora relativa na coercividade intrínseca.

1.4 - Objetivo

O objetivo deste trabalho é estudar a influência da adição de 0,5 % at. de Zr e de

0,5 % at. de Ga na microestrutura e propriedades magnéticas dos ímãs à base de Pr HD

sinterizados obtidos pela mistura de ligas magnéticas.

Serão investigados os ímãs sinterizados e após ciclos de tratamento térmico. Os

ímãs a serem estudados possuem as seguintes composições: Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5,

Pr14,5Fe78B7B Zr0,5, Pr16Fe75,5BB8Zr0,5.  O  ímã  com  a  composição  Pr17Fe76,5B5B Cu1,5 será

preparado para comparação e o ímã de composição Pr16Fe76B B8 como padrão.
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Revisão da literatura

2 – REVISÃO DA LITERATURA

2.1 - Magnetismo

2.1.1 - Momento magnético e magnetização

Um campo magnético é gerado por uma carga elétrica em movimento ou é

produzido por um ímã permanente. Neste caso o campo é gerado pelo movimento orbital e

pelo spin dos elétrons nos átomos (Faria e Lima, 2005).

Um ímã em forma de barra na presença de um campo magnético rotaciona até que

ele fique alinhado com as linhas de campo. Uma espira percorrida por uma corrente, em

presença de um campo magnético, rotaciona até que seu plano fique normal ao campo. Por

essa razão, um momento de dipolo magnético (m) é definido pelo produto da intensidade

de corrente (i) pela área (A) da espira (Cullity, 1972). No Sistema Internacional de

Medidas (S.I.) formula-se a equação (2.1):

m = iA      (2.1)

 A magnetização (M) de um corpo é dada pela relação entre o momento magnético

(m) e o seu volume (V), pela equação (2.2):

M  =  m/V      (2.2)

 A magnetização de um determinado material depende de um campo aplicado

externamente (H).

2.1.2 - Indução magnética

 Ao se colocar, por exemplo, uma barra de ferro desmagnetizada no interior de um

solenóide e, em seguida, circulando uma corrente elétrica, verifica-se que o campo

magnético torna-se mais intenso. A ocorrência deste fenômeno se deve à sobreposição do

campo magnético do solenóide e do campo gerado pela barra magnetizada. O campo
6
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magnético total designa-se indução magnética, ou densidade de fluxo, e é indicado pelo

símbolo B. Assim, a indução magnética é a soma do campo aplicado H com o campo

exterior resultante da magnetização M da barra dentro do solenóide e B é dado pela

equação (2.3):

B = 0(H+M)     (2.3)

 No SI a unidade de B é weber por metro quadrado (Wb/m2) ou tesla (T), e o de H e

M é o ampére por metro (A/m), 0 = 4 10-7 Tm/A.

2.1.3 – Medidas na curva de desmagnetização

 A obtenção da curva de desmagnetização é realizada aplicando-se um campo H, em

sentido inverso ao de saturação inicial, até que seja ultrapassado o campo coercivo do

material. Esta é a curva de histerese no segundo quadrante. Na FIG. 2.1 estão apresentadas

as curvas MxH e BxH. A partir da curva MxH podem ser determinados, a indução

remanente (Br), o campo coercivo intrínseco (iHc)  e  o  Hk.  O  Hk é um índice de

retangularidade do segundo quadrante da curva de histerese. O produto energético máximo

de B x H, representado por (BH)máx, e a coercividade indutiva ou força coerciva bHc são

obtidos traçando a curva BxH.

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

[bHc]

[H
k
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(BH)
máx.

 Br (T)

0 i
H

c
 ( T )

 curva M x H
 curva B x H

FIGURA 2.1: Curva de desmagnetização típica de um ímã de Pr-Fe-B.
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2.1.4 - Unidades magnéticas

 O estudo do magnetismo torna-se complexo pela existência de dois diferentes

sistemas de unidades de medida, o C.G.S. e o S.I., que são amplamente utilizados. O

sistema eletromagnético C.G.S. (centímetros – grama – segundo) ou sistema C.G.S de

Gauss é extremamente usado pela maioria dos pesquisadores atuantes na área de materiais

magnéticos, devido à igualdade dimensional entre a densidade de fluxo magnético (B) e o

campo magnetizante (H).

 Atualmente, o sistema internacional (S.I.) apresenta-se com maior aceitação nas

áreas de tecnologia, de engenharia e ciência. A TAB. 2.1 mostra a conversão de unidades com

o intuito de proporcionar a relação entre estes dois sistemas de unidades para as principais

grandezas (Cullity, 1972).

TABELA 2.1 – Conversão das unidades magnéticas.

Grandeza C.G.S S.I Relação  CGS/S.I

H Oersted (Oe) A/m 1 Oe = 79,58 A/m

0H Oersted (Oe) Tesla (T) 1 Oe = 10-4 T

B Gauss (G) Tesla (T) 1 G = 10-4 T

(BH)máx MGOe kJ/m3 1MGOe = 7,958 kJ/m3

2.1.5 – Materiais magneticamente duros

 Um ímã permanente é um material magneticamente duro. É provido de um campo

magnético em um volume no espaço. Seu campo magnético é regular, não precisa de

energia elétrica e não produz calor. É um artefato de armazenar energia (Cullity, 1972).

Como vimos anteriormente, em um ímã permanente o campo é gerado pelo

movimento orbital e pelo spin dos elétrons nos átomos. Isso ocorre com o ferro, pois, seu

átomo possui, na subcamada 3d, cinco elétrons girando no sentido horário e somente um

no sentido anti-horário, ou seja, quatro elétrons desemparelhados (Faria e Lima, 2005).

8
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Mas, esses átomos estão organizados em cristais, os cristais formando domínios e

os domínios constituindo grãos que são os elementos da microestrutura desses ímãs.

Assim temos um sistema cujas propriedades mudam em presença de um campo

magnético, da temperatura, de outros átomos e da maneira como se obtem a

microestrutura.

2.2 - Materiais magnéticos duros, microestrutura e o sistema PrFeB

2.2.1 - Anisotropia

 As propriedades finais de um material magneticamente duro estão relacionadas de

forma indissociável com o processo de fabricação ao qual foi submetido e com sua

microestrutura. Para fazer uma relação mais específica entre a estrutura cristalina e as

propriedades magnéticas, consideremos o fato de que em materiais ferromagnéticos

policristalinos, grãos de diferentes orientações atingirão a magnetização de saturação, Ms,

para diferentes intensidades de campo magnético. Isto é, a magnetização de saturação

ocorrerá mais facilmente quando a direção do campo coincidir com eixos cristalográficos.

FIGURA 2.2: Anisotropia magnetocristalina do ferro CCC. O ferro magnetiza-se

mais facilmente nas direções <100> do que nas direções <111> (Cullity, 1972).

9
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 Comparando-se os cristais monocristalinos de ferro CCC, observa-se que a

magnetização de saturação ocorrerá mais facilmente nas direções 100  do que para as

direções 111  e 110  como representado na FIG 2.2. Portanto, os grãos com orientações

coincidentes com a de fácil magnetização atingirão a saturação com campos mais fracos do

que em outras direções. O trabalho dispendido na rotação, devido a esta anisotropia, é

denominado energia de anisotropia magnetocristalina.

 Baseados neste fato desenvolveram-se os chamados materiais magnéticos

anisotrópicos, nos quais o processo de fabricação possibilita a obtenção de materiais que,

embora sejam policristalinos, apresentam na concentração de grãos com uma determinada

orientação cristalográfica. No caso de ímãs anisotrópicos essa textura é desenvolvida no

processo de fabricação (Castro, 2001).

 A energia anisotrópica é armazenada em um cristal quando ele é magnetizado até à

saturação. Se o trabalho realizado sobre o cristal for determinado até a saturação pode-se

igualar a energia e o trabalho e assim determina-se as constantes anisotrópicas (Cullity,

1972). O campo anisotrópico, HA, é dado pela equação (2.4) (Faria, 2005):

HA = 2K1/Ms             (2.4)

Sendo, K1 a constante anisotrópica e Ms a magnetização de saturação.

 Considerando um grão, se sua forma for esférica, ao ser aplicado um campo, não há

uma direção preferencial de orientação. Mas, se a forma não for esférica a direção de fácil

magnetização será ao longo do maior eixo. Assim, a forma pode ser uma fonte de

anisotropia magnética chamada anisotropia de forma (Cullity, 1992).

2.2.2 - Estrutura cristalina da fase magneticamente dura dos ímãs Pr-Fe-B

Os ímãs à base de Pr-Fe-B são magneticamente duros devido à fase de composição

Pr2Fe14B. A FIG. 2.3 mostra sua estrutura cristalina. A célula unitária é tetragonal e contém

oito átomos de praseodímio, cinqüenta e seis átomos de ferro e quatro átomos de boro. O

eixo de fácil magnetização é o eixo c.

10
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Boltich et al. (1984), determinaram as propriedades magnéticas dos sistemas

(TR)2Fe14B, preparados com Ce, Pr, Dy e Er. Os resultados mostraram que para o

composto Pr2Fe14B o acoplamento é ferromagnético e que a baixa temperatura o composto

Pr2Fe14B, diferentemente do Nd2Fe14B, não exibiu reorientação dos spins.

FIGURA 2.3: Estrutura cristalina do Pr2Fe14B (Faria,1993).

 Sagawa et al. (1984-B), determinaram a estrutura cristalina do composto ternário

(TR-Fe-B)  por  difração  de  raios  X.  A  simetria da rede apresentada para o composto

Pr2Fe14B é tetragonal (grupo espacial P42/mnm) e cada célula unitária contém quatro

fórmulas unitárias por molécula ou 68 átomos. Os parâmetros de rede são: a = 0,882 nm e

c = 1,225 nm, a magnetização de saturação 1,43 T e o momento magnético por fórmula

unitária de 29,3 B/F.U. Seu campo anisotrópico magnético de 10 MA/m e a temperatura

de Curie 291 ºC.

Jinghua et al. (1987), determinaram a estrutura cristalina do Pr2Fe14B como

sendo tetragonal do grupo espacial P42/mnm e os parâmetros de rede foram: a = 0,8808 nm

e c = 1,2244 nm. A estrutura cristalina do Pr2Fe14B foi a mesma do Nd2Fe14B e os átomos

de Pr ocupam as posições dos átomos de Nd. A densidade calculada foi 7,513 g/cm3 e  a

determinada de 7,510 g/cm3.

11
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2.2.3 - Domínios ferromagnéticos

 Nos materiais ferromagnéticos, existe uma tendência dos momentos dipolares

magnéticos de seus cristais alinharem-se no mesmo sentido dentro de pequenas regiões

bem definidas. A estas regiões dá-se o nome de domínios magnéticos, representados na

FIG.2.4. Para os ímãs de PrFeB a largura da superfície do domínio é de 0,95 m em média

(Shouzeng et al., 1986).

FIGURA 2.4: Representação esquemática dos domínios magnéticos de material

ferromagnético (Faria e Lima, 2005).

 Em um material ferromagnético desmagnetizado, os domínios estarão orientados ao

acaso, resultando em um momento magnético global nulo. Ao se aplicar um campo

magnético externo neste material, os domínios magnéticos crescem à custa dos domínios

com orientações menos favoráveis. Este processo continua com o aumento da intensidade

do campo, até que a amostra macroscópica se torne um único domínio, que se encontra

praticamente alinhado com o campo aplicado. A saturação é atingida quando esse domínio

fica orientado com o campo H.

 Este processo de crescimento é realizado pelo movimento das paredes dos domínios

porque requer menos energia do que a rotação dos mesmos. Uma amostra magnetizada

permanecerá magnetizada após a remoção do campo aplicado embora se perca alguma

magnetização devido à tendência que os domínios têm de rodar para a orientação original.

Este efeito está ilustrado na FIG. 2.5.
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FIGURA 2.5: Crescimento e rotação dos domínios magnéticos, quando um material

ferromagnético desmagnetizado é magnetizado até a saturação por um campo magnético.

 A espessura de uma parede de domínio (parede de Bloch) é determinada por dois

efeitos competitivos entre si: a energia de troca e a energia anisotrópica. A energia de troca

apresenta uma tendência a minimizar o ângulo entre os spins vizinhos fazendo com que a

parede seja a maior possível enquanto que a energia anisotrópica tenta reduzir o número de

spins contrários ao eixo de fácil magnetização tornando a parede mais fina possível. O

resultado obtido nesta competição irá determinar a espessura de poucas centenas de

distâncias interatômicas.

 A magnetização de saturação (Ms) é uma importante propriedade que depende das

espécies atômicas presentes e das interações eletrônicas dos spins. A saturação (Ms)

depende somente da magnitude do momento magnético atômico m e do número de átomos

por unidade de volume n e é dada pela equação (2.5):

Ms = n.m      (2.5)

13
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No caso de um ímã policristalino, o grau de alinhamento dos momentos dos spins

dentro dos grãos, apresenta-se como um fator predominante de determinação do valor da

magnetização de saturação e conseqüentemente da remanência (Br).

 Defeitos microestruturais (como impurezas, porosidade, defeitos cristalinos e

precipitados) na estrutura dos materiais magnéticos originam barreiras que impedem o

movimento das fronteiras de domínios ou domínios reversos.

2.2.4 – Microestrutura e magnetismo

Um imã ideal é constituído de uma fase ferromagnética ( ) que produz o campo

externo e de uma fase não ferromagnética que deve promover um isolamento dos grãos da

fase . Se o grau de diluição for suficiente, as interações magnéticas entre os grãos da fase

 são desprezadas e cada grão se comportará como se estivesse sozinho. Porém, quanto

maior a fase não magnética maior será a diluição da fase  e menor sua remanência.

Portanto, devemos buscar uma estrutura em que uma camada fina da fase não

ferromagnética isole os grãos sem que afete a remanência (Faria e Lima, 2005).

Sagawa et al. (1984b), determinaram por difração de raios X e microscopia

eletrônica de varredura a composição dos ímãs de Nd15Fe77B B8. Eles verificaram a presença

de três fases, sendo: a fase rica em Nd (~ 95 % at. Nd), encontrada ao longo do contorno de

grão ou no ponto triplo, uma fase rica em B (Nd2Fe7B6B ) e a fase matriz Nd2Fe14B.

Fidler (1985), em análises realizadas em vários ímãs permanentes sinterizados

comerciais de Nd15Fe77BB8, por microscopia eletrônica de varredura, identificou a mesma

microestrutura em todos os ímãs. Foram detectadas três fases: a fase magneticamente dura

Nd2Fe14B, a fase magneticamente mole Nd2Fe7B6B  e  a  fase  rica  em  Nd.  Verificou  que,  a

fase rica permanece preferencialmente ao longo do contorno do grão da fase matriz na

forma de finas camadas (de 10nm de espessura) e que, a fase magneticamente mole

determina a magnetização reversa e limita a coercividade intrínseca dos ímãs à base de Nd-

Fe-B.sinterizados.
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Para os ímãs HD sinterizados com a liga Pr16Fe76BB8 foram identificadas três fases,

sendo: a fase matriz tetragonal Pr2Fe14B ( ), a fase rica em Pr (w) intragranular, ou seja,

localizada no contorno de grão da fase matriz e na junção tripla dos grãos, que promove o

isolamento, e a fase rica em boro Pr1+eFe4B4B  ( ) (Faria e Lima, 2005). A fase rica em boro é

identificada em ligas magnéticas com quantidades superiores a 5% at. de boro e é

prejudicial às propriedades magnéticas.

A magnetização de saturação está relacionada com a quantidade dos grãos da fase

, que é magneticamente dura, que se alinham com o campo H. O processo de saturação

dos grãos está relacionado com os domínios magnéticos.

2.2.5 – Diagrama de fase

 Os sistemas de interesse são o ternário, quaternário e superiores nos quais

elementos adicionais são incorporados em um esforço para melhorar as propriedades

magnéticas. De acordo com a regra das fases de Gibbs, nos sistemas ternários PrFeB não

mais que quatro fases podem estar em equilíbrio (Knoch, 1996).

 Neiva et al. (1995) determinaram que o diagrama de fase do sistema PrFeB

apresenta grande similaridade com o do NdFeB. Desse modo, o princípio que rege a

fabricação dos ímãs NdFeB é aplicado para os de PrFeB. Na composição, aqui estudada,

as fases sólidas encontradas são: a fase  (Pr2Fe14B), a fase  (Pr1+xFe4BB4) e a fase rica em

Pr. A reação peritética de formação da fase  está em torno de 1148ºC. A temperatura de

liquefação da fase  está em torno de 1070º C.

 Jinghua et al. (1987) demonstraram que a fase principal é formada pela reação

peritética a 1145ºC. O ponto eutético entre Pr2Fe14B e Pr está situado na posição

Pr80Fe18,6BB1,4 cuja temperatura é de 676ºC. Na sinterização temos uma reação eutética

quando a fase líquida tem essa composição.
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2.2.6 - Remanência (Br)

As propriedades magnéticas medidas na curva de desmagnetização estão

relacionadas com as propriedades microscópicas. A remanência, representa o campo

produzido por um material magnetizado, ou o campo retido quando há eliminação do

campo externo aplicado. O limite superior dessa propriedade é dado pela magnetização de

saturação do material (Ms). A magnetização de saturação (Ms) é uma propriedade

intrínseca do material e quanto maior for essa propriedade maior será o campo produzido

pelo ímã. Também depende do grau de orientação cristalográfica <cos > dos grãos

magnéticos do material. Este fator varia de 0,5, para um material em que os grãos estão

aleatoriamente orientados, até 1, para o caso ideal em que há uma total orientação

cristalográfica (o símbolo < > significa que é o valor médio de todos os grãos contidos no

material). Quanto maior o número de grãos com orientação na direção de fácil

magnetização, maior será sua remanência, a qual pode ser medida por meio de um

permeâmetro ou magnetômetro de amostra vibrante. Também influenciam, a fração

volumétrica de grãos magnéticos (f) podendo variar de 0 até 1; o fator de densidade (P)

que é a relação entre a densidade teórica ( t ) e a densidade real ( r). A remanência é dada

pela equação 2.6 (Faria e Lima, 2005):

BBr = cos .f.P. 0.Ms                              (2.6)

2.2.7 - Produto de Energia Máximo (BH)máx.

Na curva indutiva (BxH) de desmagnetização, definida no segundo quadrante,

quando os valores de B e H (da curva de desmagnetização) são multiplicados um pelo

outro, encontra-se um valor máximo que é conhecido como produto de energia máximo ou

(BH)máx.

Essa propriedade é inversamente proporcional ao volume, sendo assim, quanto

maior for seu valor, menor será o volume de material necessário para se produzir o mesmo

campo ou indução magnética. Teoricamente, o produto de energia pode ser calculado

como o quadrado da remanência se a coercividade for maior ou igual à metade da

remanência (Fidler et al., 2001).
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2.2.8 - Coercividade Intrínseca (iHc)

Coercividade ou campo coercivo é a resistência a um campo desmagnetizante

(contrário ou reverso). Quanto maior a coercividade mais difícil a desmagnetização de um

ímã permanente. Para ímãs controlados por nucleação a coercividade pode ser escrita pela

equação 2.7:

0 iHc=c 0 HA-N 0 Ms                                     (2.7)

c e N são fatores que dependem da microestrutura do ímã permanente,

HA, o campo anisotrópico do material,

Ms, magnetização de saturação.

O primeiro termo da equação é o campo de nucleação, c é o “fator de

abrandamento” e é proporcional à largura da parede de domínio dividida pelo raio que

representa o local de “não-homogeneidade”. O segundo termo é o campo desmagnetizante

que atua entre os grãos. O campo desmagnetizante pode ser influenciado por mudanças no

tamanho do grão, na forma do grão ou pela variação da distância entre os grãos devido a

precipitados não magnéticos no contorno do grão (Grössinger et al., 1990).

A origem da coercividade está relacionada com a anisotropia magnetocristalina

uniaxial. Não é uma propriedade intrínseca e depende principalmente da microestrutura. A

razão pela qual a coercividade não é igual ao campo anisotrópico consiste na

heterogeneidade dos grãos devido à existência de muitos domínios (grãos multidomínios)

que oferecem regiões de energia favorável a magnetização reversa. A magnetização

reversa começa realmente com a nucleação de um domínio reverso na região de energia

favorável e se propaga através do grão. O domínio reverso tem nucleação preferencial nas

superfícies dos grãos onde as propriedades magnéticas são diferentes do conjunto (Kou et

al. 1994).

Os fatores que contribuem para o comportamento da coercividade nos ímãs

sinterizados são: 1) o tamanho das partículas do pó e, subseqüentemente, o tamanho dos

grãos do ímã sinterizado; 2) o revestimento e espessura da camada rica em Pr no contorno
17
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dos grãos; 3) o alisamento do contorno do grão e 4) a eliminação do ferro residual (Faria et

al., 1991).

2.2.9 – Tipos de coercividade

 Em ímãs que têm sua magnetização realizada pelo processo do movimento da

parede de domínio, a alta coercividade ocorre por dois caminhos: 1) dificuldade de

formação da parede de domínio e 2) dificuldade da parede de domínio movimentar-se

através do grão. Esses dois mecanismos induzem a dois tipos de ímãs: 1) controlados por

nucleação e 2) controlados por ancoramento (“pinning”) (Ramesh and Srikrishna, 1988).

Na curva de histerese, ímãs controlados por nucleação são caracterizados pela

rápida elevação da magnetização inicial, enquanto que, ímãs controlados por ancoramento

a magnetização inicial é lenta. Os ímãs do tipo Nd ou PrFeB são controlados

principalmente por nucleação. Porém, ambos os mecanismos podem ocorrer. Esse

comportamento duplo depende do processo de preparação, tratamento térmico e

microestrutura (McCurrie, 1994).

2.2.10 – Influência da forma dos grãos na coercividade

Hirosawa e Sagawa (1989) estudaram a relação entre o tamanho de grão e a

coercividade dos ímãs sinterizados controlados por nucleação com as composições

Pr17Fe75BB8 e Pr17Fe53B30B . Os resultados podem ser resumidos como segue: 1) os parâmetros

c e N podem ser tratados independentemente da temperatura; 2) o tamanho de grão afeta

principalmente o valor de c, pois os valores de N permanecem inalterados se as condições

de sinterização forem mantidas; 3) o tamanho de grão e o parâmetro c variam

inversamente.

Weizhong et al. (1991) relatam que a quantidade e a distribuição da fase matriz

obtida na composição ou no tratamento térmico influenciam fortemente os valores de c e N

na equação (2.7) da coercividade. O tamanho do grão da fase magneticamente dura exerce

uma influência na coercividade sendo um fator microestrutural comum para todos os ímãs

controlados por nucleação de domínios. Como existe uma relação linear entre c e N a

equação 2.7 pode ser reescrita como:
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0 iHc=Ne (K 0 HA-Ni 0Ms)                                       (2.8)

na qual: K e Ni são duas constantes independentes da composição e Ne uma variável que

depende do teor de Nd, Fe e B e do tamanho do grão da fase matriz. A coercividade de um

ímã pode ser explicada pela nucleação de domínios reversos, que ocorre perto do contorno

de grão, facilitada pela interação magnética entre as vizinhanças dos grãos magnéticos. Os

autores prepararam ímãs de Nd16Fe77,5B B6,5, que foram sinterizados por 1 h a 1080º C e

recozidos a 580º C, com diferentes tamanhos de grão obtidos variando o tempo de

moagem. Ímãs triturados em almofariz, tempo zero, apresentam valores de coercividade

muito baixos. Um acréscimo acontece com o aumento do tempo de moagem entre 0 e 3 h.

A partir destes resultados foram determinados os parâmetros c e N que estão mostrados na

TAB. 2.2 A equação (2.8) é útil para a compreensão dos processos da coercividade. Assim,

o volume do grão está relacionado com 1/iHc. Desta forma, pode ser explicada a mudança

da coercividade em função da composição e tamanho do grão. Altos  teores  de  B  e  Nd

aumentam a fração das fases não magnéticas e separam mais os grãos e seu magnetismo

reverso. A diminuição do tamanho do grão aumenta a coercividade, pois o campo imposto

pelos grãos vizinhos será proporcional às dimensões dos domínios revertidos que será uma

função do tamanho do grão.

TABELA 2.2 Valores de c e N dos ímãs Nd16Fe77,5BB6,5 em função do tamanho de grão

(Weizhong et al.,1991).

Tamanho do grão ( m) 16,37 12,15 10,43 9,05 7,53

c 0,1674 02075 0,2373 0,2516 0,3034

N 0,5096 0,6257 0,7164 0,7539 0,9071

0 iHc (T) a 30ºC 0,520 0,665 0,750 0,819 0,970

Rodewald et al. (2004) determinaram a coercividade de ímãs sinterizados (Nd, Dy)-

Fe-TM-B, onde TM = Co, Cu, Al, Ga e, verificaram que o campo local depende da forma e

do volume dos grãos reversos. Com a redução do tamanho de grão a probabilidade da

nucleação de domínios reversos tende a ser pequena. O resultado é um aumento da

coercividade.
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Szymura et al. (1992) estudaram o efeito da distribuição do tamanho do grão nas

propriedades de ímãs sinterizados do tipo (Nd, Dy)-(Fe, Co) e concluíram que: i) as

propriedades magnéticas, em especial a coercividade, decrescem com o aumento do

tamanho do grão; ii) com o aumento da temperatura de sinterização cresce a formação de

grãos grandes e anormais reduzindo as propriedades magnéticas; iii) a distribuição

heterogênea do tamanho de grão causa dobra (“kink”) na curva de desmagnetização e sua

magnitude aumenta com o aumento da fração de volume dos grãos grandes.

Soares (2005) também encontrou, para ímãs de composição Pr16Fe76BB8, uma

diminuição do tamanho do grão com o tempo de moagem e o respectivo aumento da

coercividade até 27 horas. A diminuição da coercividade acima de 27 h foi atribuída à

oxidação. Na Tabela 2.3 estão apresentados os resultados da variação do tamanho de grão e

da coercividade.

TABELA 2.3 – Variação do tamanho do grão com o tempo de moagem para os ímãs

Pr16Fe76BB8 sinterizados (Soares, 2005).

Tempo de moagem (h) 9 18 27 36

Tamanho médio do grão ( m) 3,8 3,6 3,1 2,8

0 iHc (T) 1,00 1,44 1,50 1,37

Densidade (g/cm3 ) 7,28 7,33 7,37 7,32

Faria et al. (1991), verificaram que longos tempos de moagem acarretaram em uma

perda nas propriedades magnéticas dos ímãs, provavelmente, devido à oxidação dos pós.

Rodewald et al. (1997) estudaram a cinética de crescimento de grão em ímãs

sinterizados de Nd-Fe-B. Pela teoria, o crescimento de grãos em metais depende da

temperatura, bem como da superfície dos grãos. Os autores obtiveram pós com as ligas

Nd13,3+xDy0,2Fe80,6-xAl0,4B B5,5. O pó foi produzido por moagem a jato (“Jet Mill”) obtendo

tamanho médio de partícula de 2,7 m. A sinterização foi realizada a 1040º C, por períodos

de 0,5 h até 19 h e, tratados termicamente (580, 600 ou 630º C) por 1h. Para x = 0 e 1,6

obtiveram 1,5 % e 4,8 % em peso de fase rica em Nd, respectivamente. Para o ímã com 1,5

% em peso de fase rica a densidade aumentou de 93,4% para 99,6%, de 1 a 19 h de

sinterização. Já, para o ímã com 4,8 % em peso de fase rica a densidade aumentou de 97
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para 99,6 %. Com o aumento da fase rica há uma melhora na densificação. A topologia dos

grãos foi medida pela quantidade de cantos no grão e verificada a freqüência dos grãos

para os vários tempos de sinterização. Nos ímãs com x = 0, mais de um terço dos grãos

possuem 6, 25% possuem 5 e 20% possuem 7 cantos. A porcentagem de cantos cai com o

aumento do tempo de sinterização devido à dissolução dos grãos menores. A fração de

grãos com 9 ou mais cantos foi de 1%. No ímã com x = 1,6 temos também um terço de

grãos com 6, 25% com 5 e 20% com 7 cantos mas, a fração com 3 cantos cai para menos

de 2%, provavelmente, devido a maior quantidade da fase rica e, a fração de grãos com 8

cantos é maior que 10%. Este ímã apresentou também grãos longos e anormais com mais

de 10 cantos. Em particular, para tempos prolongados de sinterização (4 a 19h) ocorrem

grãos com 300 m e com mais de 50 cantos. Esses grãos são prejudiciais à coercividade e

ao fator de quadratura pois, aumentam a probabilidade de nucleação e crescimento de

domínios reversos.

Ramesh and Srikrishna (1988), estudaram o efeito do tamanho e da distribuição

do grão sobre a coercividade intrínseca e a curva de histerese dos ímãs à base de Nd-Fe-B.

Eles mostraram que a coercividade intrínseca varia com o tamanho de grão. O aumento da

temperatura de sinterização provoca um aumento do tamanho médio de grão, diminuindo

bastante a coercividade intrínseca do ímã. Verificaram também que, se a distribuição do

tamanho de grão não for uniforme, aparecerão dobras (“kinks”) na curva de

desmagnetização (curva de histerese) no segundo quadrante, destes ímãs. Mostraram

também que a coercividade, para o mesmo volume magnético, varia com o inverso do

logaritmo da média do número de defeitos na superfície dos grãos que constituem o ímã.

2.2.11 - Fator de Quadratura (FQ)

O fator de quadratura (FQ) é definido pela curva de desmagnetização intrínseca

no segundo quadrante. É necessário determinar a grandeza Hk nesta curva. Este valor

corresponde ao do campo desmagnetizante H, no eixo do campo H do gráfico da curva de

desmagnetização, quando da redução de 10% da remanência. O fator de quadratura (FQ,

que é adimensional) é dado pela equação 2.9:

FQ = Hk/ iHc (2.9)
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Quanto mais próximo de 1 maior será a estabilidade de um ímã quando

submetido a um campo desmagnetizante. Fisicamente, FQ, representa o número de grãos

magnéticos que já reverteu sua magnetização devido à aplicação de um campo

desmagnetizante. Um imã permanente de boa qualidade apresenta FQ superior a 0,9 (Faria

e Lima, 2005).

2.2.12 – Influência dos elementos químicos no sistema PrFeB

Sagawa et al. (1984-A) determinaram a variação das propriedades magnéticas dos

ímãs Nd15Fe85-xB Bx para x de 4 a 17 at % e verificaram que a coercividade aumenta com o

teor de B. O melhor produto de energia ocorre entre 6 e 8% de B. Verificaram também que

com o aumento do teor de Nd nos ímãs NdxFe92-xB8B , x de 13 a 19 at.%, aumenta a

coercividade. A remanência diminui e o produto de energia aumenta até 14% e depois

decresce.

Paik et al. (1989) determinaram a influência do B para ímãs sinterizados a 1040º C

por 4 h,com a composição (Pr,Nd)17Fe83-xBBx, (x = 1, 3, 6). A curva de histerese exibe uma

forma retangular para x = 6. A magnetização de saturação, a remanência e o produto de

energia aumentam com o aumento da concentração de B. A coercividade cresce e atinge

um máximo, próximo a 1 T, em torno de  x = 3 e decresce para 0,8 T até x = 6. Já, para o

Nd, o comportamento da variação da coercividade é bem diferente. Aumenta para

aproximadamente 0,5 T para x = 3, decaindo até x = 5 e, para x = 6 aumenta para 0,7 T. O

tamanho de grão aumenta com o teor de B. A alta coercividade para o ímã com Pr foi

atribuída à alta anisotropia da fase matriz. Além disso, a fase rica em Pr diminui

efetivamente os defeitos e suaviza a superfície da fase matriz em função da temperatura

eutética do Pr (620 ºC) ser menor do que a da fase rica em Nd (640 ºC).

Faria (1993), verificou também que o aumento da concentração de Pr induz ao

crescimento da coercividade (apesar de diferentes temperaturas de sinterização)

confirmando que o aumento da isolação dos grãos magnéticos resulta no aumento da

coercividade.

Faria et al. (2000-A) notaram que no caso do Pr, o aumento de 13,9 % para 14,9 %

at. de Pr resultou em um aumento da coercividade e diminuição da remanência.
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2.2.13 – Influência dos elementos químicos de adição

A substituição de elementos ou dopagem influencia a microestrutura, coercividade,

a temperatura de Curie e a resistência à corrosão dos ímãs TR-Fe-B. Leonowicz (1990)

conclui que o efeito dos dopantes depende da concentração da terra-rara, sendo mais

pronunciado para baixas concentrações de Nd. Os efeitos dos aditivos são: i) pela sua

dissolução na fase matriz resultando em mudanças na anisotropia e na magnetização de

saturação, ii) formação de pequenos precipitados no contorno do grão da fase matriz

induzindo ancoramento das paredes de domínios e iii) formação de precipitados grandes

nas vizinhanças dos grãos criando centros de domínios reversos.

Grössinger et al. (1990), subdividem os ímãs sinterizados à base de NdFeB, com

relação aos efeitos da substituição, em três grupos: i) substituição do Nd por terras raras

pesadas, como Dy e Tb, que causam aumento no campo anisotrópico e na coercividade; ii)

substituições que aumentam a Tc, sendo o Co o mais efetivo porém, abaixa a coercividade

devido a mudanças na microestrutura, iii) incorporação de pequenas quantidades de

substâncias não magnéticas, como Al e Ga, que alteram levemente a Tc e a anisotropia mas

que, influenciam a microestrutura proporcionando aumento na coercividade.

Fidler at al. (2001), classificaram os aditivos a partir da solubilidade desses

elementos na matriz. Alta solubilidade na matriz produz dois tipos de substituição: os que

substituem a terra rara como Dy e Tb e os que substituem o Fe como Co ou Ni ambas

provocam mudanças nas propriedades intrínsecas (polarização espontânea, Tc e

anisotropia). Os elementos de pouca solubilidade na matriz são denominados dopantes: os

que apresentam solubilidade à temperatura de sinterização como o Ga, Cu e Al e os que

formam precipitados a essa temperatura como Zr, Nb e V. O principal efeito dos elementos

dopantes é a formação de novas fases intragranulares como ZrB2, GaNd3 e Ga3Nd5.

2.2.14 – Influência do Cobalto (Co)

Sagawa et al. (1984-B) determinaram que o Co aumenta a temperatura de Curie da

fase Nd2Fe14B pela substituição do Fe pelo Co, porém, diminui a coercividade

possivelmente devido à diminuição da anisotropia magnetocristalina e, também, devido ao

surgimento de fases com base no Co.
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Yamamoto et al. (1987) mostraram que, para o ímã sinterizado Nd15Fe77-xCoxB B8

com x = 0 a 20, a remanência mantém-se praticamente invariante entre 1,22 T e 1,24 T.

Nestes ímãs a fase magneticamente mole Nd(Fe,Co)2 pode ser formada periteticamente em

torno do grão Nd2(Fe,Co)14B e age como nucleadora de domínios reversos.

Xiao et al. (1988) estudaram o efeito de vários elementos de liga e detectaram que a

substituição de 10 % at. de Fe por Co no sistema ternário NdFeB eleva a Tc de 316ºC para

435ºC, porém diminui a coercividade.

Hirosawa e Sagawa (1988) determinaram os valores dos parâmetros c e N da

equação da coercividade para o ímã sinterizado Pr17(Fe0,9,Co0,1)75BB8 após tratamento

térmico a 723 e 798 K que foram: (c; N) de (0,29; 1,1) e (0,33;1,2), respectivamente. Para

o  ímã  Pr16Fe76B8B  os valores de (c; N) foram (0,40; 1,1). O fato de N ser afetado pelo

tratamento térmico é importante porque indica que o campo local de desmagnetização é o

principal fator afetado pelo tratamento térmico. O tratamento térmico é acompanhado por

mudanças estruturais e formação de interfaces planas e suaves, essenciais para obter alta

coercividade.

Allibert (1989) determinou as fases de equilíbrio para diversas composições à base

de NdFeBCo. Verificou que o Co substitui o Fe nas fases Nd2Fe14B, Nd1,1Fe4BB4 e também

que induz a formação das fases Nd(FeCo)2 e Nd3Co na fase rica em Nd.

Barbosa et al. (2004) estudaram a influência de Co na Tc de ligas magnéticas de

Pr14Fe79,9-xCoxBB6Nb0,1 (x = 0 a 16) e constataram que a Tc cresce a uma taxa de 10ºC/ % at.

Verificaram que ao prepararem ímãs HDDR com estas ligas, a adição de 4 %at. de Co

eleva a coercividade, porém, ela cai a partir de 8 % at.

Ângelo et al. (2004) estudaram a influência do Co em ímãs sinterizados Pr14Fe79,9-

xCoxBB6Nb0,1 e verificaram um aumento da coercividade até 4 at % e uma queda após essa

concentração. Esse comportamento tem sido atribuído à presença de uma fase

magneticamente mole com Tc abaixo da temperatura ambiente.
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2.2.15 – Influência do Zircônio ( Zr)

  Jurczyk e Wallace (1986), determinaram as propriedades estruturais da célula

básica da fase matriz e suas modificações com a adição de Zr e Co como mostrado na

TAB. 2.4. A diminuição dos parâmetros de rede a e c e, conseqüentemente, do volume da

célula se deve ao menor tamanho dos átomos de Zr e Co em relação ao Pr. A diminuição

do momento magnético ocorre devido à combinação, da diluição do Zr e de um elétron

extra do Zr transferido para a banda do Co. A temperatura de Curie diminui com a

presença do Zr. A saturação magnética (Ms) também sofre redução com a adição do Zr e o

campo anisotrópico HA (medido à temperatura ambiente e à do nitrogênio líquido (N2))

tem um aumento substancial.

TABELA 2.4: Propriedades estruturais (Jurczyk e Wallace, 1986).

Composição (%at) a

[Å]

c

[Å]

Vol.

[Å3]

Dens.

[g/cm3]
s( B/f.u.)

RT - LN2

HA(KOe)

RT - LN2

Tc

(K)

Pr2Fe14B 8,814 12,253 951,9 7,53 31,0-34,8 79,3-172 566

Pr1,9 Zr0,1Fe14B 8,813 12,244 951,0 7,50 30,6-34,9 86 - 191 558

Pr2Fe12 Co2B 8,804 12,208 946,2 7,61 30,9-34,2 77 - 163 688

Pr1,9Zr0,1Fe12Co2B 8,796 12,199 943,8 7,60 30,7-33,8 85 – 174 679

Pollard et al. (1988) determinaram o efeito nas propriedades magnéticas e na

microestrutura de ímãs NdFeB com adição de Zr. As fases encontradas foram: a matriz,

rica em Nd e rica em B (NdFe4BB4). Foi encontrada uma substancial quantidade de Zr na

fase rica em B e segregação de Zr no contorno de grão da fase matriz na região de tripla

junção entre os grãos. Uma das fases ricas em Zr possui diferentes concentrações (50% e

36%), apresenta uma estrutura lamelar de largura aproximada de 0,1 m e contém Nd e Fe.

A segunda região contém Zr e aproximadamente 10% de Fe. Nos grãos da fase matriz

aparecem precipitados de Zr coerentes em forma de esferas e em algumas regiões

apresentam a forma de agulhas. Essas agulhas estão contidas em planos do tipo (011) da

fase matriz. A análise por micrografia de Lorentz, da fase matriz, mostra perturbações das

paredes de domínio próximas aos precipitados de Zr. Esses precipitados asseguram uma

baixa saturação de magnetização comparada com a matriz. As dimensões destes
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precipitados, em particular na forma de agulha, são comparáveis à espessura da parede de

domínio da matriz e podem produzir fortes ancoragens da parede de domínio (“pinning”).

Com um adequado tratamento térmico esses precipitados podem crescer e aumentar a

coercividade.

Allibert (1989) analisou as fases dos ímãs de composição Nd14Fe78BB7Zr. Para a

temperatura de 1000 ºC encontrou Nd2Fe14B e ZrB2. Para a temperatura de 600 ºC

encontrou Nd2Fe14B, Nd1,1Fe4B4B , ZrB2 e  a  fase  rica  em  Nd.  O  Zr  forma  precipitados

sólidos na temperatura de sinterização e concentra-se na fase rica em Nd. Esses

precipitados podem modificar significativamente a cinética de crescimento de grão da fase

matriz durante a sinterização pois: a) podem retardar o coalescimento e b) podem afetar o

processo de dissolução-precipitação por mudanças na composição da fração do líquido em

equilíbrio com a fase Nd2Fe14B. Em estudos microestruturais de ligas magnéticas e ímãs

Nd14Zr1Fe78B B7 verificou-se que o Zr não se dissolve (~0,1% at.) na fase Nd2Fe14B  ( ).

Conseqüentemente a influência do Zr nas propriedades magnéticas é tipicamente um efeito

microestrutural. As fases encontradas, à temperatura ambiente, no Nd14Zr1Fe78B7B foram:

Nd2Fe14B (matriz), ZrB2 (partículas aciculares) presente na fase rica em Nd e, geralmente,

entrelaçada com a fase matriz.

  Leonowicz (1990), determinou a influência de vários elementos químicos. Para o

ímã Nd16Fe76-xZrxBB8, sendo x de 0 a 4 % at. constatou que o Zr causa uma diminuição da

coercividade, de 0,90 T com x = 0, para 0,83 T com x = 1 e 0,63 T com x = 4%. Verificou

que nos ímãs com 18% de Nd não ocorre uma redução tão severa da coercividade.

Concluiu que, com a diminuição da concentração de Nd e a adição de Zr há aumento do

campo coercivo, porém, o efeito da diminuição da coercividade é causado por nucleação

de paredes de domínios a partir das inclusões de Zr e da diminuição da anisotropia da fase

Nd2(Fe,Zr)14B.

Para Knoch (1996), a importância da adição do Zr (0,1% at.) está no aumento

espetacular da coercividade na produção de ímãs pelo processo HDDR. Para os ímãs

sinterizados, o Zr forma precipitados coerentes na fase matriz, mas, se dissolve

principalmente na fase rica em B e forma uma fase adicional intragranular de estrutura

lamelar.

26



Revisão da literatura

Kim e Camp (1997) estudaram a influência do Zr na coercividade dos ímãs

Nd33FebalCo5BB1,1Al0,3Zrx com x = 0,5 a 4 % em peso. A coercividade aumenta até 1% de Zr

e depois decai. Mostraram que a coercividade dos ímãs Nd(Dy)FeCoB aumenta com a

adição de Al ou Zr. Isso se deve a mudança na microestrutura final deste ímã.

Faria et al. (2000a) estudaram a influência de 0,1 % at. de Zr em ímãs HDDR

preparados com as ligas PrFeCoBZrGa, PrFeCoBZr e PrFeCoB. O aumento da quantidade

de Pr nestas ligas aumenta a coercividade e diminui a remanência. A presença de 0,1% at.

de Zr aumenta a remanência e a coercividade. A presença de Ga aumenta a remanência,

como resultado da homogeneização, porém reduz a coercividade.

Faria et al. (2000b) estudaram o efeito do tratamento térmico nas ligas

Pr13,7Fe63,5Co16,7BB6Zr0,1 e  Nd13,7Fe63,5Co16,7B6B Zr0,1 para a produção de ímãs com alta

anisotropia obtidos pelo processo HDDR. As propriedades magnéticas melhoram

significativamente após o tratamento térmico. As fases presentes foram: a matriz, Laves,

do tipo Nd3Co  e  rica  em  Fe.  A  fase  rica  em  Fe desaparece após tratamento térmico.

Verificaram que, no caso das amostras com Pr, a forma regular e suave dos grãos mostra

ser mais favorável para desenvolver uma melhor coercividade em relação aos de Nd

devido aos grãos destes serem de estrutura irregular e facetados.

Rango et al. (2001), determinaram a localização do Zr nas ligas Nd-Fe-B por meio

de “X-ray absorption fine struture” (XAFS) e por medidas termomagnéticas. Verificaram

que, a maior parte do Zr está ordenado como ZrB2, estrutura que é evidenciada com o

tratamento térmico a 1000 ºC devido a seu caráter refratário. Uma pequena substituição do

Zr ocorre na fase matriz. A formação da fase Nd2Fe17 ocorre como resultado da remoção

do B da fase matriz para a formação do ZrB2. (grupo espacial P6/mmm, a= 3,168 e c =

3,530 Å). Sua forma é estriada e precipitada na fase  rica  em  Nd.  Essas  estrias  inibem  o

crescimento dos grãos da fase matriz e podem atuar como uma barreira para a difusão de

hidrogênio. O ZrB2 pode servir como base para o crescimento epitaxial de camadas junto à

fase Nd2Fe14B.

McGuiness et al. (2001) estudaram a coercividade em ímãs baseados em pós

HDDR com os elementos Pr e Zr. A presença de Zr tende a reduzir o tamanho do grão.

Para a adição de 0,1% at. de Zr temos uma boa coercividade. As substituições menores que
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1% aumentam a coercividade. A adição de 2% é prejudicial à coercividade e à

magnetização de saturação. Esse efeito certamente esta relacionado com a quantidade de

ZrB2.

Betancourt e Davies (2001) estudaram a alta coercividade obtida com a substituição

de Zr e Co em ligas de (Nd-Pr)-Fe-B. Na produção de fitas magnéticas, obtidas pelo

processo “melt spun”, o Zr  diminui a Tc, porém, o papel do Zr é de promover a

uniformidade e refinamento dos grãos com aumento das propriedades magnéticas. A

adição de Co compensa a diminuição da Tc. O tamanho dos grãos é uma função do teor de

Zr. A coercividade cresce até a adição de 3 at. %.

Chen et al. (2002) estudaram o efeito da substituição de Zr na estabilidade térmica

do pó e dos ímãs (Nd,Pr)-Fe-B produzidos pelo processo “melt spun”. A coercividade

decresce com a adição de Zr enquanto a remanência e o produto de energia aumentam. Isso

está relacionado com o acoplamento dos gãos da fase matriz devido à diminuição

significativa do tamanho do grão provocado pela substitiução do Zr até 2% at.. Para

elevadas temperaturas essas propriedades decrescem significativamente.

Faria (2002 A) observou que a presença de Zr em ímãs de composição

Pr16Fe75,5BB8Zr0,5 sinterizados não muda significativamente a remanência mas provoca

mudanças dramáticas na coercividade. O resfriamento rápido para o sinterizado a 1060 ºC,

com a presença de Zr, aumenta o fator de quadratura e a remanência e diminui a

coercividade. A sinterização a 1100 ºC, afeta o fator de quadratura sem afetar a

coercividade intrínseca. Para o ímã Pr16Fe75,5B8B Zr0,5 sinterizado a 1060 ºC e resfriado

rapidamente a coercividade foi de 0,67 T , a remanência 1,20 T e o fator de quadratura

0,96. Para o ímã com resfriamento lento a coercividade foi de 1,02 T, a remanência 1,12 T

e o fator de quadratura 0,61. Para o ímã Pr16Fe76B B8 resfriado rapidamente a coercividade é

1,21 T, remanência 1,16 T e o fator de quadratura 0,68. Para o mesmo ímã, resfriado

lentamente a coercividade foi de 1,37 T, a remanência 1,18 T e o fator de quadratura 0,80.

A remanência se mantém com a adição de Zr, porém, a coercividade sofre alteração

drástica sugerindo mudanças no fator microestrutural apesar do Zr aumentar o campo

anisotrópico.
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Ping et al. (2002) determinaram o efeito nas propriedades magnéticas de pequenas

adições de Cu, Zr, Nb e Ga em nanocomposições obtidas por “melt spinning” de ligas

baseadas em Nd8Fe87B B5. O Cu não foi benéfico para o refinamento da microestrutura. O Zr

e o Ga provocam o aumento das propriedades magnéticas pelo refinamento da

microestrutura. O Zr tem um comportamento de partição entre a fase rica e a fase matriz. O

Zr está localizado em quantidades muito pequenas na região interfacial da fase matriz.

2.2.16 – Influência do Gálio (Ga)

Pedziwiatr et al. (1988) determinaram que o Ga adicionado em Pr2Fe14-xGaxB causa

um decréscimo do campo anisotrópico. Para x = 1 temos: a = 8,813  ; c = 12,265 ; Tc =

313 ºC;  Ms = 27,5 B/f.u. a 295 K e HA = 78 kOe a 295 K. Temos, portanto, uma

diminuição da magnetização de saturação e do campo anisotrópico e aumento do

parâmetro c e da Tc.

Zhou at al. (1988) determinaram que o Ga aumenta a coercividade de ímãs

sinterizados à base de (Nd,Dy)-(Fe,Co)-B. O Ga dissolve-se na fase rica em Nd.

Primariamente, difunde-se ao longo do contorno de grão da fase matriz. A maior parte dos

átomos de Ga dissolve-se na fase rica em Nd aumentando sua molhabilidade sobre a fase

matriz. Diminui a densidade de defeitos e inibe o crescimento dos grãos durante a

sinterização por fase líquida. O Ga, também, ajuda no deslocamento de fases indesejáveis

como NdFe2. Esse deslocamento pode induzir a formação de pontos de ancoragem de

paredes de domínio.

Grössinger et al. (1990) estudaram os efeitos do Ga nos ímãs sinterizados Nd(Fe0,92-

xBB0,08Gax)5,5. Para pequenas quantidades de Ga temos um aumento dramático da

coercividade à temperatura ambiente. O melhor resultado para a coercividade é com x =

0,01 decrescendo para maiores concentrações. A remanência decresce sistematicamente

com o aumento da concentração de Ga. Os parâmetros c e N, equação (2.7) da

coercividade, dependem da concentração de Ga, porém, não é uma dependência linear.

Duas regiões podem ser diferenciadas: i) 0 < x < 0,02 há um aumento de c e N; ii) a região

x > 0,02 em que ocorre uma drástica variação de c e N. O efeito da substituição do Ga em

HA é uma indicação de que o Ga entra na fase matriz.
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Leonowicz (1990) determinou que o Ga aumenta a coercividade do ímã Nd16Fe76-

xGaxBB8, de 0,90 T com x = 0 para 1,17 T com x = 3 % at. e diminui para 0,89 T com x = 4

% at.. A análise estrutural detectou a existência do Ga na fase matriz e grãos adicionais

ricos em Fe-Ga ou ricos em Nd-Ga. O crescimento da coercividade é causado pelo:

enriquecimento da fase rica em Nd pela formação de Nd-Ga e ancoragem de parede de

domínio devido a pequenas inclusões nos grãos da fase matriz e nas vizinhanças.

Panagiotopoulos et al. (1995) estudaram a produção de fitas magnéticas produzidas

com Nd18Fe76-xGaxBB6 preparado por “melt-spinning” com x = 0, 1 e 2.  Para  x = 1 há um

aumento da coercividade. A microestrutura é similar à do sinterizado. O Ga se concentra

na fase rica em Nd. O Ga retém uma fina estrutura, pois age como inibidor do crescimento

do grão. Os grãos aparecem bastante facetados com tamanho médio de 20 nm.

Para Knoch (1996) a importância da adição do Ga está na diminuição da

temperatura da reação eutética da fase rica. Também reduz a tensão superficial e desse

modo melhora a microestrutura. Forma a fase Nd6Fe11Ga3 com um aumento do grau de

homogeneidade dos grãos da fase matriz.

Faria et al. (2000a) estudaram a influência do Ga em ímãs HDDR mostrando um

crescimento da remanência como resultado da homogeneização, mas, com uma mudança

insignificante na coercividade. Porém, a combinação de Ga e Zr no ímã

Pr12,6Fe68,7Co11,6BB6Zr0,5Ga1 é responsável pela baixa coercividade.

Crew et al. (2001) estudaram o efeito da forma e alinhamento do grão na

coercividade dos ímãs Nd13,9(Fe0,92Co0,08)80,3BB5,3Ga0,5 deformados termomecanicamente. A

tendência da coercividade é semelhante à coercividade dos ímãs sinterizados. A

coercividade decresce com o crescimento do grão após a deformação. Um contraste com

ímãs sinterizados é que a diminuição da coercividade ocorre ainda que cresça o parâmetro

 (primeiro termo da equação 2.7 da coercividade), pois a variação da coercividade é

dominada pelo crescimento do Neff (segundo termo da equação da coercividade). Esse

comportamento indica que a mudança na forma dos grãos tem um efeito marcante na

coercividade e é mais importante que a topografia do contorno de grão ou mudanças

químicas.

30



Revisão da literatura

Cheng et al (2001) determinaram que a adição de Ga, de 0 a 2 %, em ímãs

sinterizados do tipo Nd16,5Dy16,0Fe53,45Co13,0B B1,05 (% peso) preparados pelo método da

mistura de ligas, aumenta a coercividade, diminui a remanência e o produto de energia. A

tendência à estabilidade térmica é uma função do teor de Ga. O contorno do grão, com a

adição de Ga, é mais reto e suave. Para composições contendo menos que 0,5 % de Ga a

reação predominante ocorre na fase rica em Nd, então, a microestrutura é otimizada e a

coercividade e a estabilidade térmica aumentadas. Para quantidades superiores a 0,5 % de

Ga a reação com a fase matriz é predominante. Essa quantidade  também  afeta  a

remanência e o produto de energia.

Fusco et al. (2004) estudaram as fases dos ímãs do tipo Pr-Fe-Co-B-Zr-Ga e

concluíram que o Zr atua como nucleador de domínios reversos e, portanto, determina a

queda da coercividade. A presença de Ga impede uma distribuição homogênea do Zr, nos

contornos de grão da fase magneticamente dura, impedindo sua ação aumentando a

coercividade.

2.2.17 – Influência do Cobre (Cu)

Shimoda et al. (1988) estudaram o efeito do Cu na obtenção de ímãs por prensagem

a quente e compararam com os obtidos por metalurgia do pó. Para a composição

Pr17Fe76,5BB5Cu1,5 obtiveram Br de 6,6 kG, iHc de 7,4 kOe e (BH)máx 8,8  MGOe.  Para  a

composição Pr17Fe77,5B4B Cu1,5, menor teor de B, obteviveram Br de 5,6kG, iHc de 11,8 kOe

e (BH)máx de 5,8 MGOe. Verificaram que a adição de Cu contribui para o aumento da iHc e

do (BH)máx. Estudos metalográficos de ligas magnéticas obtidas por fusão revelam que: 1)

O tamanho do grão é mais fino com a adição de Cu; 2) O Cu está na fase rica em Pr. Esse

fato explica o aumento da coercividade. O Cu na fase rica que é líquida na prensagem a

quente, desempenha o importante papel de impedir fissuras no processamento.

Allibert (1989) determinou as fases de equilíbrio para diversas composições de

NdFeBCu e encontrou para o Nd13,8FebalB B7,8Cu3,3 as fases: Nd2Fe14B, Nd1,1Fe4B4B , NdCu2 e

Nd(Cu1-xFex).
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Faria et al. (1991) determinaram as propriedades magnéticas em ímãs HD

sinterizados de composição Pr20,5Fe73,8BB3,7Cu2. O tratamento térmico a 1000 ºC resultou no

aumento da coercividade. As ligas apresentaram as fases: matriz, rica em Pr e ferro .

Kwon et al. (1991 e 1992) estudaram a microestrutura das ligas Pr20,5Fe74BB3,5Cu2 e

Pr17Fe76,5B5B Cu1,5. Para a liga Pr20,5Fe74BB3,5Cu2, sem tratamento térmico, encontraram as

fases: matriz, rica em Pr e ferro livre.  Já,  para a liga Pr17Fe76,5B5B Cu1,5, além dessas fases,

encontraram a fase rica em B. Após o tratamento térmico a 1000 ºC com resfriamento lento

encontraram um eutético enriquecido com Cu.

Faria (1993) determinou as fases da liga de composição Pr17Fe76,5BB5Cu1,5 tratada

termicamente e encontrou as fases: , , rica em Pr e uma estrutura eutética com Pr e

PrCu. Nessa liga a Tc é de 285 ºC e a temperatura eutética é de 461 ºC.

Faria et al. (1994) estudaram a microestrutura de ímãs sinterizados de composição

Pr20,5Fe73,8BB3,7Cu2 e encontraram as fases: Pr2Fe14B,  rica  em Pr  e  a  Pr2Fe17. Esta última,

aparece contornando a fase matriz no ímã sinterizado, porém, depois de tratamento térmico

a 1000 ºC por 24 h, com resfriamento lento, ela aparece como um grão isolado. A alta

coercividade após o tratamento térmico é resultado da combinação dos fatores: a) aumento

do isolamento dos grãos de Pr2Fe14B; b) redução da quantidade da fase Pr2Fe17 e  c)

isolamento individual de grãos da fase Pr2Fe17. Esta fase Pr2Fe17 sempre ocorre quando, em

ímãs sinterizados de Pr17Fe83-xBxB , x<5.

Para Knoch (1996) a importância da adição do Cu está na diminuição da

temperatura da reação eutética da fase rica. No caso da fase rica em Nd a diminuição

ocorre de 685º C para 485º C. O Cu não afeta a fase matriz. A adição de Cu permite uma

significativa redução do B, para menos que 5 % at., sem a formação da fase Pr2Fe17.

Ragg e Harris (1997) estudaram o efeito da adição de Cu em ímãs sinterizados de

(Nd16Fe76B B8)1-xCux e verificaram o aparecimento da fase NdFe4B4B  (que não foi identificada

nos ímãs Nd17Fe76,5BB5Cu1,5 devido a pequena quantidade de B). O aumento do teor de Cu

provoca  aparecimento de poros nos ímãs. A microestrutura dos ímãs com 1,5 % at. de Cu

apresenta as fases: matriz, rica em B, região eutética com Nd e NdCu e poros. A variação

das propriedades magnéticas e densidade em função da concentração de Cu dos ímãs
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sinterizados a 1060 ºC, resfriados lentamente e tratados termicamente a 500 ºC com

resfriamento rápido, está apresentada na TAB. 2.5.

TABELA 2.5: Influência do Cu na densidade e propriedades magnéticas (Ragg e Harris,

1997).

% de Cu 1,5 1,0 0,5 0,25 0,1 0

Densidade (g/cm3) 6,85 7,36 7,51 7,53 7,51

B Br (T) 1098 1203 1230 1263 1259 1326

0 iHc (mT) 625 810 919 993 904 805

(BH)máx (kJ/m3) 190 259 292 318 317 357

2.2.18 – Influência do tratamento térmico (TT)

 Faria et al. (1991) estudaram o efeito do tratamento térmico (TT) à temperatura de

1000 ºC por 24 horas e resfriamento rápido, em ímãs permanentes à base de Pr, preparados

pelo  processo  HD.  Para  os  ímãs  Pr20,5Fe73,8B B3,7Cu2, obtiveram importantes melhorias nas

propriedades magnéticas. Para ciclos de tratamento de 5 horas (até 40h) o ímã

Pr20,5Fe73,8B3,7B Cu2 apresentou melhoras significativas nas primeiras 15h com estabilização

nas demais. Para os ímãs de Pr16,9Fe79,1BB4, verificaram melhoras no início do ciclo e

deterioração das propriedades para longos tempos de TT.

Corfield et al. (2000), estudaram o efeito de longos períodos de tratamento térmico

(1000°C por 24 horas) sobre as propriedades magnéticas e microestruturais de ímãs HD

sinterizados produzidos com as ligas Nd16Fe76BB8 e  Pr16Fe76B8B . O efeito deste tratamento

térmico nos ímãs de Pr16Fe76BB8 resultou em um aumento de todas as propriedades

magnéticas, especialmente na coercividade intrínseca. O aumento na coercividade foi

atribuído à mudança na morfologia da fase rica em Pr ao longo do contorno de grão,

resultando em um grão da fase matriz Pr2Fe14B mais arredondado e menos facetado. Em

contraste com estes resultados, o mesmo tratamento térmico foi prejudicial para todas as

propriedades magnéticas dos ímãs preparados com a liga Nd16Fe76B8B . Esta constatação foi

atribuída ao crescimento excessivo dos grãos, regiões com grandes quantidades da fase rica

em Nd e aprisionamento da fase NdFe4B B4 dentro dos grãos da fase matriz durante seu

crescimento.
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Vial et al. (2002) relatam que é importante o papel do tratamento térmico em ímãs

sinterizados de NdFeB no aumento da coercividade. A temperatura e tempo de tratamento

dependem da composição. Alguns autores levam em conta as reações e o comportamento

de isolação da fase rica no contorno dos grãos da fase matriz e outros autores ignoram essa

importância. Neste trabalho estudaram a influência do tratamento térmico nos ímãs

Nd12,4Pr1,4Fe79,9Co0,1BB5,8Al0,3 produzidos por metalurgia. Os tratamentos térmicos foram

realizados a 520 ºC e 560 ºC. A TAB. 2.6 mostra a importância do TT nas propriedades

magnéticas principalmente na coercividade e produto de energia máximo. A análise

microestrutural revelou que a morfologia do filme da fase rica em Nd que recobre a fase

principal é muito importante. O aumento da coercividade após TT a 520 ºC se deve à

obtenção de uma camada muito regular promovendo um excelente isolamento dos grãos,

enquanto que, nas outras situações as irregularidades na camada permitem quase que um

contato entre os grãos. Portanto, o tratamento térmico modifica a interface dos grãos da

fase matriz, podendo propiciar uma melhora na coercividade.

TABELA 2.6: Influência do TT nas propriedades dos ímãs NdFeB (Vial et al., 2002).

Propriedades Sinterizado TT 520º C 560º C

Densidade (g/cm3) 7,52 7,54 7,53

BBr (T) 1,42 1,42 1,42

0 iHc (mT) 439 1094 887

Hk (mT) 421 1076 854

(BH)máx (kJ/m3) 344 381 381

Menushenkov and Savchenko (2003), por outro lado, verificaram que o processo de

tratamento térmico pode causar um desenvolvimento irregular das propriedades

magnéticas. O comportamento da força coerciva, depois de repetidos tratamentos (alta-

baixa temperatura) em ímãs (Nd,Dy)-Fe-Co-B, indica que as variações na coercividade são

resultado das mudanças reversíveis na microestrutura, provavelmente, no interior da região

intragranular da fase rica em Nd.
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS

A FIG. 3.1 mostra o fluxograma do processo de obtenção de ímãs HD sinterizados

obtidos por mistura de ligas e metalurgia do pó.

3.1 - O Processo de decrepitação por hidrogênio (HD)

 O processo de decrepitação por hidrogênio (HD), é uma técnica alternativa para a

cominuição de lingotes. Neste trabalho, foram utilizadas ligas à base de Pr-Fe-B, que

possuem a propriedade de absorver significantes quantidades de hidrogênio à temperatura

ambiente. Associada à absorção, ocorre a formação de hidretos na microestrutura, tornando

o material frágil. Portanto, a etapa de moagem fica facilitada, minimizando o tempo

necessário para a obtenção do tamanho de partícula adequado para a fabricação de ímãs.

A fabricação de ímãs de terras raras - metais de transição (TR-MT) pelo processo

de decrepitação por hidrogênio (HD), patenteado em 1979 por Harris & Evans, foi

realizada inicialmente para os ímãs de Sm-Co.

 O processo de decrepitação por hidrogênio (HD) tem como princípio a absorção de

hidrogênio, pelas ligas de TR-Fe-B, dividida em dois estágios. Inicialmente, o hidrogênio é

absorvido por uma fase rica em Nd ou Pr e, posteriormente, ocorre a difusão de hidrogênio

também para o interior da matriz. Em decorrência disto, há o surgimento de trincas

intergranulares e transgranulares. Dessa forma, a facilidade de obtenção de pós-finos a

partir de peças fundidas é aumentada já que o material torna-se friável após o HD

(Takiishi, 2001).

3.2 - O pré-alinhamento magnético

 O alinhamento magnético dos pós da liga em ímãs permanentes antes da

compactação é um importante fator a ser considerado durante a produção de ímãs

permanentes. Com o intuito de otimizar a remanência, os grãos devem estar alinhados em

relação a sua direção de fácil magnetização. Para tanto, os pós obtidos após etapa de
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moagem são magneticamente rotacionados de modo a promover um alinhamento do eixo

de fácil magnetização, que é paralelo ao campo aplicado. Tal orientação é obtida

submetendo as partículas do pó a um campo magnético pulsado antes da compactação.

Esta orientação preferencial é mantida após a sinterização.

Lingote da liga magnética

¦

1a ETAPA

Decrepitação por hidrogênio

¦

2a ETAPA

Mistura de ligas

Moagem

¦

3a ETAPA

Alinhamento magnético

Prensagem isostática

¦

4a ETAPA

Sinterização

¦

5a ETAPA

Tratamento térmico

¦

Acabamento superficial e

Magnetização

¦

Caracterização magnética e

microestrutural

FIGURA 3.1: Fluxograma com as etapas para fabricação de ímãs permanentes utilizando

o processo de decrepitação por hidrogênio (Faria e Lima, 2005).
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 O campo aplicado deve ser de tal magnitude que seja capaz de favorecer a rotação

de cada monocristal, permitindo que o alinhamento do eixo de magnetização espontânea

seja paralelo à direção do campo aplicado.

 Partículas policristalinas, que possuem mais de uma orientação, e, portanto, mais

que um domínio magnético, não irão orientar-se perfeitamente. As partículas precisam ser

suficientemente pequenas para que tenham apenas um cristal e apenas um domínio. O

valor típico para imãs de terras raras está entre 1 e 5 m.

3.3 - Prensagem Isostática

 A preparação do pó para a sinterização normalmente envolve prensagem ou

consolidação a fim de provocar um contato muito grande entre as partículas adjacentes

diminuindo a porosidade. O método depende da forma do pó e da compressibilidade, que,

por sua vez, relaciona-se com o processo de produção do pó e com a resistência mecânica

do próprio material.

 A prensagem isostática é feita com o material dentro de um invólucro flexível num

líquido sob alta pressão. Em decorrência dessa característica, a densificação é mais

uniforme em todos os pontos da peça fabricada.

 A compactação aumenta a densidade a verde. Também, causa um aumento na

densidade do material após a sinterização. Aumentando-se a densidade, aumenta-se a

magnetização de indução. O pré-alinhamento do pó é melhorado de três a quatro vezes na

prensagem isostática, quando comparada com a prensagem uniaxial, aumentando-se a

remanência e o produto de energia.

3.4 – Sinterização

 A sinterização a vácuo ocorre por fase líquida. A fase w, rica em Pr e não

magnética, com aproximadamente 80 % at. de Pr, tem baixo ponto de fusão e atua como a

fase líquida na sinterização. Como resultado temos um aumento da densidade com o

controle do crescimento dos grãos. Além disso, a fase líquida atua na superfície dos grãos

tornando-os mais lisos.
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Os parâmetros que determinam esse tipo de sinterização são a quantidade de líquido

e a molhabilidade.  Para a sinterização com porcentagem pequena de líquido e o ângulo de

molhabilidade próximo a zero temos a formação de um filme entre os grãos.

3.5 - Processamento na produção dos ímãs

Os ímãs deste trabalho foram produzidos utilizando-se a técnica de mistura de ligas

para controle da composição final, processo HD, moagem por 20 horas, prensagem

isostática de 200 MPa, campo magnético de 6 T para orientação das partículas do pó e

também para a magnetização do ímã, sinterização a 1060 oC por 1 hora e resfriados

rapidamente.

Para a obtenção dos ímãs HD sinterizados foram utilizadas ligas magnéticas com as

composições apresentadas na TAB. 3.1. A composição final dos ímãs está em ordem

crescente do teor de Pr.

TABELA 3.1: Composição final dos ímãs HD sinterizados.

ímã Composição final 50% em peso da liga 50% em peso da liga

1 Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5 Pr12,6Fe68,3Co11,6BB6Zr0,5Ga1 Pr16Fe75,5BB8Zr0,5

2 Pr14,5Fe78BB7Zr0,5 Pr13Fe80,5BB6Zr0,5 Pr16Fe75,5BB8Zr0,5

3 Pr16Fe76BB8 (padrão) - -

4 Pr16Fe75,5BB8Zr0,5 - -

5 Pr17Fe76,5BB5Cu1,5 - -

O ímã 3, de composição Pr16Fe76B B8, foi produzido para comparação (padrão).

3.6 - Medidas magnéticas e estudo microestrutural

O campo pulsado (6 T) foi aplicado utilizando o Capacitor Discharger Magnetizer

model 450-20C. As curvas de desmagnetização foram obtidas no permeâmetro LDJ 5000.
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As amostras, para o estudo microestrutural, foram preparadas por técnicas

convencionais de metalografia. Para o estudo dos grãos utilizou-se como solução de ataque

a água régia (Petzow, 1978).

O estudo microestrutural das ligas magnéticas e dos ímãs HD-sinterizados foi

realizado por microscopia eletrônica de varredura. As fases presentes foram analisadas por

EDX (semi-quantitativo) (MEV, Philips XL 30).

 A morfologia dos grãos levou em conta o diâmetro equivalente, a circularidade

(roundness) e a elongação e foi feita utilizando uma ferramenta computacional

(ImageTool). Para a fase W mediu-se o diâmetro equivalente.

 Para determinar o diâmetro equivalente (d), a ferramenta encontra uma superfície

circular de mesma área do grão e calcula d pela equação 3.1:

d = (4.A/ )1/2  (3.1)

sendo A a área do círculo de mesma área do objeto.

 Para a circularidade a ferramenta compara o perímetro do grão com a área de um

círculo equivalente segundo a equação (3.2):

R = 4 A/P2                     (3.2)

sendo R a circularidade, A a área do círculo equivalente e P o perímetro do grão.

 A elongação (E) é obtida pela divisão do valor do maior eixo (c) pelo menor eixo

(a) segundo a equação (3.3).

E = c/a                (3.3)
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3.7 - Tratamento térmico (TT)

Após a sinterização a 1060º C durante uma hora, os ímãs foram submetidos a um

ciclo de 2 h, a 1000º C sob vácuo (< 10-5 mBar) e resfriados rapidamente (ao ar), até 10 h

e, posteriormente, a ciclos de 5 h, nas mesmas condições, até o total de 35 h como mostra a

FIG. 3.2. A cada ciclo foi medida a densidade (método de Arquimedes) e as propriedades

magnéticas, Br , iHc, (BH)máx e o fator de quadratura (FQ), por meio da curva de

desmagnetização obtida no segundo quadrante.
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FIGURA 3.2: Seqüência utilizada no Tratamento Térmico dos ímãs HD sinterizados.
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 – As Medidas magnéticas dos ímãs sinterizados

Na FIG. 4.1 estão apresentadas as curvas de desmagnetização dos ímãs HD

sinterizados, sem tratamento térmico, e na TAB. 4.1 as propriedades magnéticas e

densidade destes ímãs. A TAB. 4.1 foi construída em ordem crescente do teor de Pr e,

portanto, em ordem decrescente à remanência, na medida em que, ocorre uma diminuição

da fração volumétrica da fase . O melhor resultado para a remanência (1,25 T) e para o

produto de energia (285 kJ/m3) foi o do ímã 1 (com Ga e Zr), Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5.

 O  ímã  5  (com  Cu)  Pr17Fe76,5BB5Cu1,5 apresenta o menor produto de energia (239

kJ/m ) e a menor remanência (1,12 T). Estes resultados podem ser atribuídos ao alto teor

de Pr (Faria et al., 2001). A coercividade apresentada por este ímã 5 (1,20 T) está próxima

à do padrão. A obtenção de um bom

3

iHc pode estar relacionada com a fase rica em Pr e

também pela presença do Cu. Estes exercem um maior isolamento dos grãos da fase  e,

conseqüentemente, influenciam no controle da coercividade.

  Pode-se observar que a coercividade deveria estar em ordem crescente devido ao

aumento do teor de Pr. Isso não ocorre devido ao comportamento do ímã 2 (com Zr e

menor teor de Pr) e do ímã 4 (com Zr e maior teor de Pr). Ambos apresentaram uma queda

significativa na coercividade, de 0,74 T e 0,90 T, respectivamente. Do ponto de vista da

remanência o Zr não provocou modificações significativas. Portanto, a influência do Zr é

microestrutural pois altera a coercividade que é uma propriedade fortemente influenciada

pela microestrutura.

  Em relação ao fator de quadratura, os melhores valores foram (0,93) do ímã 4 (Zr),

Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, e (0,88) do ímã 2 (Zr), Pr14,5Fe78B7B Zr0,5. O aumento do fator de

quadratura do ímã 4 (Zr), Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, pode estar relacionado com maior

homogeneidade da fase
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FIGURA 4.1: Curvas de desmagnetização (2º quadrante) dos ímãs HD sinterizados, sem

tratamento térmico.

TABELA 4.1: Propriedades magnéticas dos ímãs HD sinterizados, sem TT.

Composição do ímã

(% at.)

B Br

[T]

(±0,02)

0iHc

[T]

(±0,02)

(BH)máx

[kJ/m3]

(±5)

FQ

[razão]

(±0,02)

Densidade

[g/cm3]

(±0,02)

1.Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5 1,25       1,11         285 0,68        7,21

2.Pr14,5Fe78B B7Zr0,5 1,19        0,74         258 0,88        7,25

3.Pr16Fe76B B8 (padrão) 1,16        1,22         263 0,84        7,42

4.Pr16Fe75,5B B8Zr0,5 1,17       0,90         258 0,93        7,38

5.Pr17Fe76,5B B5Cu1,5 1,12        1,20         239 0,69        7,04

  A diminuição da coercividade, pela presença do Zr, já havia sido detectada por

Leonowicz (1990) em relação a ímãs com Nd. Esse efeito foi atribuído à nucleação de

 ímã  2 Pr14,5Fe78B7Zr0,5
 ímã  3 Pr16Fe76B8 (padrão)
 ímã 4 Pr16Fe75,5B8Zr0,5
 ímã  5 Pr17Fe76,5B5Cu1,5

241
5

           3
(padrão)

0H  ( T )
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paredes de domínios a partir de inclusões de Zr na matriz e da diminuição da anisotropia da

fase Nd2(Fe, Zr)14B.

 Para ímãs à base de Pr, o Zr apresenta um comportamento de partição na medida

em que está presente na fase rica em Pr e também na matriz, porém, o Zr aumenta a

anisotropia (Ping et al., 2002). Para Pollard et al. (1988), nos  grãos  da  fase  matriz

aparecem precipitados coerentes que provocam perturbações das paredes de domínio. Na

fase rica em Pr, o Zr aparece como precipitado que afeta a superfície dos grãos (Allibert,

1989). Portanto, o Zr pode atuar no grão e na superfície do grão. A diferença da

intensidade da ação do Zr entre o ímã 2 (Zr e menor teor de Pr) e ímã 4 (Zr e maior teor de

Pr) pode ser atribuída ao teor de Pr, ou seja, com maior teor de Pr há maior isolação da fase

 e, portanto, maior controle sobre a coercividade. O Zr produz um efeito

predominantemente microestrutural.

A comparação entre o ímã 1 (Co, Zr e Ga) e o ímã 2 (Zr e menor teor de Pr)

permite uma discussão sobre os elementos aditivos. A adição de Co diminui a coercividade

assim como a adição de Zr, portanto, deveríamos ter um valor do iHc para o ímã 1 próximo

ou menor ao ímã 2. Mas, o valor da coercividade do ímã 1 foi 50% maior. A combinação

de Zr e Co poderia ter elevado a coercividade. Ocorre que na fase , tanto, a combinação

Zr e Co, como, só a presença de Zr, induzem praticamente mesmo aumento, de 9 % do

campo anisotrópico à temperatura ambiente em relação ao padrão, como mostra a TAB.

2.4 (Jurczyk e Wallace, 1986). Assim, a combinação de Co e Zr não explica o aumento

relativo da coercividade do ímã 1 (Co, Zr e Ga)  em relação ao ímã 2 (Zr e menor teor de

Pr).

 O Ga tem a função de abaixar o campo anisotrópico da fase matriz e, portanto,

tenderia a diminuir a coercividade (Pedziwiatr, 1988), mas, aqui, ele contribui para o

aumento relativo. O Ga tem um comportamento de partição, ou seja, ele está na fase rica

em Pr e na fase . Para composições contendo menos que 0,5 % at. de Ga a reação

predominante ocorre na fase rica em Pr, então, a microestrutura é otimizada e a

coercividade melhorada (Cheng et al., 2001). Como há um aumento da coercividade no

ímã 1, podemos considerar que o efeito do Ga é microestrutural e atua preferencialmente

na superfície dos grãos da fase  melhorando a coercividade.
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4.2 - Tratamento térmico (TT)

 Os resultados das propriedades após o TT dos ímãs HD sinterizados estão

apresentados em dois grupos: o primeiro grupo contém o ímã 1

(Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5), o ímã 3 padrão (Pr16Fe76B8B ) e o ímã 5 (Pr17Fe76,5BB5Cu1,5); o

segundo grupo contém o ímã 2 (Pr14,5Fe78B7B Zr0,5), o ímã 3 padrão (Pr16Fe76B B8) e o ímã 4

(Pr16Fe75,5B8B Zr0,5) devido às características dos aditivos, ou seja, o Ga e Cu são solúveis na

fase rica à temperatura de TT e o Zr é um precipitado.

4.2 1 - O efeito do tratamento térmico na densidade

 Na TAB. 4.2 e na FIG. 4.2 (a e b) está apresentada a densidade com o tempo de

tratamento térmico (TT) dos ímãs sinterizados. Para 2 h de TT, o ímã 1 (Co, Ga e Zr), ímã

2 (Zr) e ímã 5 (Cu) apresentam uma densificação acentuada enquanto que, o ímã 3

(padrão) e ímã 4 (Zr), ambos com 16 % at. de Pr , apresentam densificação branda. Para

tempos superiores a 2h de TT notam-se pequenas oscilações, porém, há uma tendência,

para os ímãs com Zr e Ga, a atingirem um pico entre 15h e 25h.

TABELA 4.2: Evolução da densidade (g/cm3± 0,02) em função do tempo de TT.

Tempo
(h)

ímã 1
(Ga e Zr)

ímã 2
(Zr)

ímã 3
(padrão)

ímã 4
(Zr)

ímã 5
(Cu)

0 7,21 7,25 7,42 7,38 7,04

2 7,50 7,47 7,44 7,44 7,43

4 7,51 7,48 7,45 7,44 7,44

6 7,51 7,46 7,46 7,46 7,43

8 7,51 7,46 7,46 7,42 7,45

10 7,51 7,47 7,48 7,46 7,46

15 7,52 7,48 7,44 7,46 7,44

20 7,52 7,50 7,43 7,46 7,45

25 7,54 7,48 7,42 7,44 7,44

30 7,52 7,48 7,44 7,43 7,45

35 7,52 7,48 7,44 7,43 7,46
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FIGURA 4.2 a) Evolução da densidade com o tempo de tratamento térmico do ímã 1

(Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5), ímã 3 padrão (Pr16Fe76B8B )  e  ímã  5  (Pr17Fe76,5BB5Cu1,5); b)

Evolução da densidade com o tempo de tratamento térmico do ímã 2 (Pr14,5Fe78B7B Zr0,5),

ímã 3 padrão (Pr16Fe76BB8) e ímã 4 (Pr16Fe75,5B8B Zr0,5).
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4.2.2 - O efeito do tratamento térmico nas propriedades magnéticas

 Na TAB. 4.3 e na FIG. 4.3 (a e b) está apresentada a variação da remanência em

função do tempo de TT. A TAB. 4.4 e FIG. 4.4 (a e b) a variação do (BH)máx em função do

tempo de TT. Nota-se que o ímã 3, Pr16Fe76B B8 (padrão), apresentou pequena diminuição do

BrB , de 1,16 T para 1,14 T. O (BH)máx diminui de maneira contínua, de 263 kJ/m3 para 245

kJ/m3 (queda de 7%) após 25 h e para 227 kJ/m3 (queda de 16%) após 35 h de TT. Corfield

et al. (2000) obtiveram, para o ímã de mesma composição, um aumento de 5% no (BH)máx

após 24 h de TT contínuo, mas, com resfriamento lento. Essa diferença indica que ciclos de

TT com resfriamento rápido podem ser prejudiciais às propriedades magnéticas do ímã

padrão.

O ímã 1 (Co, Ga e Zr) tem queda do Br após 4 h de TT, de 1,25 T para 1,21 T. Em

seguida, cresce e após 15 h de TT atinge o melhor Br, de 1,30 T, FIG. 4.3 (a). O (BH)máx

tem comportamento semelhante, decresce de 285 kJ/m3 para 244 kJ/m3 após 4 h de TT, e,

em seguida, atinge 317 kJ/m3 após 15 h de TT, FIG. 4.4 (a).

 O ímã 5 (Cu), obteve uma elevação do Br, de 1,12 T para 1,18 T, FIG. 4.3 (a), e do

(BH)máx, de 239 para 269 kJ/m3 , FIG. 4.4 (a), após 2h de TT. Foram mantidos esses

patamares ao longo do TT.

O ímã 2 (Zr), FIG. 4.3 (b), tem um comportamento mais regular. Apresenta um

aumento do Br de 1,19 T para 1,24 T após 2 h mantendo esse patamar até 15 h de TT,

atingindo 1,25 T. O (BH)máx tem comportamento semelhante, aumenta de 258 kJ/m3 para

301 kJ/m3 (o melhor valor) após 2 h de TT e diminuindo para 291 kJ/m3 após 15 h de TT.

O ímã 4 (Zr), FIG. 4.3 (b), apresenta um comportamento irregular. Apresenta uma

queda do Br de 1,17 T para 1,12 T após 4 h; em seguida, há um aumento para 1,24 T após

20 h de TT. O (BH)máx também despenca, de 258 kJ/m3 para 183 kJ/m3 após 2 h e, depois,

aumenta atingindo 272 kJ/m3 após 20h de TT.

 Os melhores resultados da remanência coincidem com as maiores densidades para

os ímãs com aditivos como pode ser visto na TAB. 4.2 e na FIG. 4.2 (a e b).
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TABELA 4.3: Valores da remanência, Br (±0,02 T), em função do tempo de TT.

Tempo
(h)

ímã 1
(Ga e Zr)

ímã 2
(Zr)

ímã 3
(padrão)

ímã 4
(Zr)

ímã 5
(Cu)

0 1,25 1,19 1,16 1,17 1,12

2 1,21 1,24 1,14 1,14 1,18

4 1,21 1,22 1,15 1,12 1,16

6 1,27 1,24 1,14 1,15 1,18

8 1,24 1,24 1,14 1,18 1,16

10 1,25 1,23 1,12 1,18 1,15

15 1,30 1,25 1,14 1,22 1,16

20 1,27 1,18 1,12 1,24 1,18

25 1,23 1,18 1,16 1,20 1,18

30 1,21 1,12 1,14 1,22 1,18

35 1,26 1,17 1,14 1,20 1,18

TABELA 4.4: Valores do Produto de Energia, (BH)máx (±5 kJ/m3 ), em função do tempo de

TT.

Tempo
(h)

ímã 1
(Ga e Zr)

ímã 2
(Zr)

ímã 3
(padrão)

ímã 4
(Zr)

ímã 5
(Cu)

0 285 258 263 258 239

2 249 301 249 183 269

4 244 281 250 202 258

6 285 291 254 231 262

8 285 297 250 242 259

10 283 292 240 247 254

15 317 291 245 254 258

20 299 253 232 272 258

25 270 255 245 252 267

30 254 217 230 277 262

35 278 251 235 272 267
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FIGURA 4.3: a) Remanência, Br, do ímã 1, do ímã 3 e do ímã 5 em função do tempo de

Tratamento Térmico e b) Remanência do ímã 2, do ímã 3 e do ímã 4 em função do tempo

do TT.
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FIGURA 4.4: (a) Produto de Energia, (BH)má ,x  do ímã 1, do ímã 3 e do ímã 5 em função do

tempo de tratamento térmico. (b) Produto de Energia do ímã 2, do ímã 3 e do ímã 4 em

função do tempo de TT.

 A TAB. 4.5 e FIG. 4.5 (a e b) mostram a variação da coercividade e a TAB. 4.6 e a

FIG. 4.6 (a e b) mostram a variação do fator de quadratura (FQ) em função do tempo de

TT. Verificou-se que o ímã 3 (padrão) apresentou uma diminuição contínua da

coercividade, de 1,22 T para 1,06 T após 25 h de TT, uma redução de 14%. Corfield et al.
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(2000) obtiveram, para o ímã de mesma composição, após 24 h de TT contínuo com

resfriamento lento, um aumento de 6,4 % na coercividade. Atribuíram esse efeito a

obtenção de grãos mais arredondados da fase  e melhor distribuição da fase w. Esse

contraste indica a importância da forma de TT na obtenção de uma morfologia adequada

para os grãos da fase . Verificou-se que o ímã 3 (padrão), em relação ao FQ, apresenta

uma diminuição contínua.

 O ímã 2, com 0,5 at. % de Zr e menor teor de Pr, apresentou melhora na

coercividade, de 0,74 T para 0,94 T, um aumento de 27%, após 15h de TT. O aumento foi

contínuo e regular. O FQ aumentou de 0,88 para 0,92, após 2 h, e diminuiu para 0,85 após

15 h de TT.

 O  ímã  4,  com  0,5  %  at.  de  Zr  e  maior teor de Pr, tem um desenvolvimento

espetacular. A coercividade tem queda de 0,90 T para 0,60 T após 2 h de TT. Depois, há

um crescimento e atinge 1,22 T após 20h de TT, ou seja, teve um aumento de 35% em

relação ao obtido sem TT. O FQ apresentou queda brusca após 2 h de TT, de 0,90 para

0,57. Depois há uma recuperação sem atingir o patamar inicial, sem TT. Após 20 h o FQ é

de 0,66. A inversão da coercividade e do FQ, do ímã sem TT e após 20 h de TT, indica

uma atuação contraditória do Zr na microestrutura.

 O ímã 1 (Ga e Zr) tem sua coercividade diminuída de 1,11 T para 0,73 T após 4 h,

aumenta após esse período, mantendo um patamar em torno de 0,90 até as 25 h. O FQ

diminui, após 2 h, de 0,68 para 0,56. Em seguida, cresce atingindo um valor significativo

de 0,89 e 0,91 após 15 h e 20 h de TT, respectivamente. Aqui, a inversão da coercividade e

FQ é oposta à que ocorre no ímã 4 (Zr), indicando que o Ga atua em contraposição ao Zr

na microestrutura.

 O ímã 5 (Cu) apresenta uma queda da coercividade, de 1,20 T para 1,02 T, após 2 h

mantendo esse valor até 15 h de TT. O FQ aumenta de 0,69 para 0,80 após 2 h de TT e

mantém uma regularidade em torno de 0,86 no decorrer do TT.
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TABELA 4.5: Valores da coercividade, 0iHc (±0,02 T ), em função do tempo de TT.

Tempo
(h)

ímã 1
(Ga e Zr)

ímã 2
(Zr)

ímã 3
(padrão)

ímã 4
(Zr)

ímã 5
(Cu)

0 1,11 0,74 1,22 0,90 1,20

2 0,82 0,88 1,28 0,60 1,02

4 0,73 0,92 1,02 0,78 1,03

6 0,80 0,92 1,10 0,88 1,05

8 0,78 0,93 1,06 0,90 1,02

10 0,81 0,92 1,02 0,88 1,02

15 0,90 0,94 0,98 1,03 1,06

20 0,85 0,82 0,95 1,22 1,12

25 0,91 0,92 0,84 1,05 0,98

30 0,67 0,71 0,86 1,08 1,02

35 0,73 0,72 0,86 1,11 1,02

TABELA 4.6: Valores do Fator de Quadratura, FQ, (± 0,02), em função do tempo de TT.

Tempo
(h)

ímã 1
(Ga e Zr)

ímã 2
(Zr)

ímã 3
(padrão)

ímã 4
(Zr)

ímã 5
(Cu)

0 0,68 0,88 0,84 0,93 0,69

2 0,56 0,92 0,82 0,57 0,80

4 0,74 0,89 0,75 0,62 0,85

6 0,80 0,89 0,81 0,61 0,86

8 0,87 0,91 0,77 0,63 0,86

10 0,84 0,87 0,73 0,63 0,82

15 0,89 0,85 0,76 0,67 0,86

20 0,91 0,83 0,69 0,66 0,85

25 0,74 0,88 0,81 0,71 0,87

30 0,81 0,79 0,67 0,76 0,84

35 0,78 0,88 0,76 0,77 0,86
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FIGURA 4.5: a) Coercividade, , 0iHc, do ímã 1, do ímã 3 e do ímã 5 em função

do tempo de TT. b) Coercividade do ímã 2, do ímã 3 e do ímã 4 em função do

tempo de TT.
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FIGURA 4.6: a) Fator de Quadratura, FQ, do ímã 1, do ímãs 3 e do ímã 5 em função do

tempo de TT. b) Fator de Quadratura do ímã 2, do ímã 3 e do ímã 4 em função do tempo

de TT.

 A evolução das propriedades magnéticas e da densidade mostra que ocorrem

mudanças importantes na fase matriz no início do TT. Até 20 h de TT verifica-se que a

adição desses elementos induz ao crescimento da remanência e do produto de energia. As

mudanças mais significativas ocorrem na coercividade, indicando uma diferença de

atuação dos aditivos na fase matriz, realçando a classificação apresentada na revisão da
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literatura, ou seja, por um lado, o Zr que atua como precipitado e, por outro, o Ga e Cu que

atuam como fase líquida na temperatura de TT (Fidler et al., 2001).

As propriedades finais de um material magneticamente duro estão relacionadas de

forma indissociável com o processo de fabricação, ao qual foi submetido, e com sua

microestrutura. A análise das micrografias, que serão apresentadas a seguir, confirma que

há mudanças microestruturais e que correspondem às variações das propriedades

magnéticas.

4.3 – Microestrutura

A apresentação das micrografias inicia-se com as ligas magnéticas com os aditivos

e  a  liga  Pr16Fe76BB8 pode ser encontrada em Soares (2005). As micrografias dos ímãs

sinterizados não serão mostradas na ordem do teor de Pr, mas, na ordem do teor dos

aditivos de acordo com a seqüência: ímã 3 padrão (Pr16Fe76B8B ), localização do Zr, ímã 4

(Pr16Fe75,5BB8Zr0,5),  ímã  2  (Pr14,5Fe78B7B Zr0,5),  localização  do  Ga  e  Zr,  ímã  1

(Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5) e ímã 5 (Pr17Fe76,5B5B Cu1,5).

A identificação das fases presentes nas ligas e ímãs sinterizados foi realizada por

EDX e uma observação é necessária, pois, o elemento boro (B) não é detectado. Porém,

Faria et al. (2002 B) realizaram uma revisão da literatura sobre a determinação da

composição química das três principais fases por meio de EDX (Energy-dispersive X-ray

spectrometry). Na fase  encontraram, para o teor de terra-rara (TR), o valor médio 13 %

at. e 87 % at. para o teor de Fe. É uma excelente aproximação para a proporção 2:14 que

indica a composição da fase  (Pr2Fe14B). Para a fase w, o valor médio do teor de TR foi

de 93,9 % at.  e para a fase  o teor de TR foi de 22,4 % at.. As comparações realizadas

com o método WDX (Wavelength-dispersive X-ray spectrometry), que determinam o teor

de B, mostraram que o EDX é confiável para a análise das fases em questão.

4.3.1 - Análise das ligas

Na FIG. 4.7 está apresentada a micrografia, obtida no MEV, da liga

Pr12,6Fe68,3Co11,6BB6Zr0,5Ga1. Na TAB. 4.7 está apresentada a composição das fases, obtida
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por EDX, dessa liga. Foram identificadas as fases: , , w, Fe-  e Zr.  O gálio (Ga) está

dissolvido na fase w. As análises mostraram que o Zr está concentrado como precipitado,

bem definido e localizado na fase w. O Zr está no contorno da fase  e aparece

praticamente em uma região específica da área analisada.

FIGURA 4.7: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

da liga Pr12,6Fe68,3Co11,6BB6Zr0,5Ga1.

TABELA 4.7: Análise das fases presentes na liga Pr12,6Fe68,3Co11,6BB6Zr0,5Ga1 (EDX).

Fase Pr
% at.

Fe
% at.

Co
% at.

Ga
% at.

Zr
% at.

Pr2(FeCo)14B  12,9+0,3 71,8+1,4 13,7+0,3 <1 <1

Pr1+e(FeCo)4BB4  21,3+0,4 62,9+1,3 14,8+0,3 <1 <1

Rica Pr W 56,3 a 73,4 7,6 a 8,9 4,8  a 22,3 3,4 a 13,4 <1

Fe- Fe 1,2+0,1 87,6+1,8 10,6+0,2 <1 <1

Rica Zr Zr 4,0+0,1 51,9+1,0 12,7+0,3 <1 30,4+0,6
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Na FIG 4.8 está apresentada a micrografia da liga magnética Pr16Fe75,5BB

FIGURA 4.8: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

16 75,5

8Zr0,5 e na

TAB. 4.8 está apresentada a composição das fases. Neste caso a fase Zr aparece fixada à

fase  e também à fase  em várias regiões da área analisada.

da liga Pr Fe BB8 0,5

TABELA 4.8: Análise das fases presentes na liga Pr16Fe75,5B8Zr0,5 (EDX).

Fase  Pr
t.

Fe
t.

Zr
t.

Zr .

% a % a % a
Pr2Fe14B  14,2+0,3 85,4+1,7 <1

Pr1+eFe4B4  21,6+0,4 78,0+1,6 <1

Rica Pr W 85,7+1,7 8,5+ 0,2 <1

Rica Zr Zr 14,6+0,3 57,2+1,1 28,2+0,6
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Na FIG. 4.9 está apresentada a micrografia da liga magnética Pr13Fe80,5BB6Zr0,5 e na

TAB. 4.9 a composição das fases. A diferença na microestrutura em relação as ligas

apresentadas anteriormente é que não aparece a fase . Provavelmente o Zr, formando o

ZrB2 como citado na revisão da literatura, Allibert (1989) e Rango et al. (2001), inibe a

formação dessa fase.

O Zr aparece em concentrações próximas a 30 % at. acompanhado de uma grande

concentração de Fe e quantidades menores de Pr como mostrado nas TAB. 4.7, TAB 4.8 e

TAB 4.9.

FIGURA 4.9: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

da liga Pr13Fe80,5BB6Zr0,5.

TABELA 4.9: Análise das fases presentes na liga Pr13Fe80,5BB6Zr0,5 (EDX).

Fase Pr
% at.

Fe
% at.

Zr
% at.

Pr2Fe14B  13,3+0,3 86,8+1,7 <1

Rica Pr W 90,6+1,8 8,5+ 0,2 <1

Fe- Fe 3,6 a 7,9 91,8 a 96,1 <1

Rica Zr Zr 1,2 a 2,5 65,8 a 75,5 23,3 a 31,7
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Na FIG 4.10 está apresentada a micrografia da liga Pr17Fe76,5B B5Cu1,.5 e  na  TAB.

4.10 a composição das fases. Foram identificadas as fases: , Fe-  e  rica  em  Pr.  A

concentração do Cu, na fase w, tem uma variação acentuada devido a estrutura eutética Pr

e PrCu (Faria, 1993). Provavelmente a fase PrCu está na região mais cinza na fase w.

FIGURA 4.10: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-

espalhados, da liga Pr17Fe76,5BB5Cu1,5.

TABELA 4.10: Análise das fases presentes na liga Pr17Fe76,5BB5Cu1,5 obtidas por EDX.

Fase Pr
% at.

Fe
% at.

Cu
% at.

Pr2Fe14B  13,1+0,3 86,4+1,7 <1

Rica Pr W 68,2 a 81,1 8 a 11,3 10,6 a 20,5

Fe- Fe 1,3 a 4,2 95,1 a 98,3 <1
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4.3.2 - Evolução das fases no ímã 3, Pr16Fe76BB8 (padrão).

O estudo microestrutural das fases foi realizado no ímã sinterizado sem TT e no final

do TT (35 h). Foram também analisadas com  2  h  e  15  h  de  TT  devido  as  importantes

mudanças nas propriedades magnéticas dos ímãs com aditivos.

Na FIG. 4.11 está apresentada a micrografia do ímã Pr16Fe76BB8, HD sinterizado sem

TT, onde estão identificadas as fases ,  e w e na TAB. 4.11, a composição das fases obtida

por EDX (MEV).  A fase  representa, aproximadamente, 85% da área analisada e a fase w

representa, aproximadamente, 8% da área analisada. Na contagem foram consideradas

somente as regiões de junção tripla que estão distribuídas em torno de 700 regiões de diâmetro

médio de 0,6 m. A fase  representa, aproximadamente, 4% da área analisada.

Na FIG. 4.12 está apresentada a micrografia do ímã Pr16Fe76BB8 após 2h de TT onde

estão identificadas as fases ,  e w e, na TAB. 4.12, a composição das fases obtida por EDX.

A fase w representa 8% da área analisada distribuída em torno de 600 regiões de diâmetro

médio de 0,8 m. A fase  representa, aproximadamente, 4% da área analisada.

Na FIG. 4.13 está apresentada a micrografia do ímã Pr16Fe76BB8 após 15h  de TT onde

estão identificadas as fases ,  e w e, na TAB. 4.13, a composição das fases obtida por EDX.

A fase w representa 8% da área analisada distribuída em torno de 400 regiões de diâmetro

médio de 1,0 m. A fase  representa, aproximadamente, 4% da área analisada.

Na FIG. 4.14 está apresentada a micrografia do ímã Pr16Fe76BB8 após 35 h de TT onde

estão identificadas as fases ,  e w e, na TAB. 4.14, a composição das fases obtida por EDX.

A fase w representa 8% da área analisada distribuída em torno de 280 regiões de diâmetro

médio de 1,1 m. A fase  representa, aproximadamente, 4% da área analisada.
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FIGURA 4.11: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr16Fe76BB8 sem TT.

TABELA 4.11: Fases presentes no ímã padrão, Pr16Fe76B B8, sem TT.

Fase Pr (% at.) Fe (% at.)

Pr2Fe14B  13,2+0,3 86,8+1,7

Pr1+eFe4B B4  24,0+0,4 76,0+1,6

Rica Pr W 88,40+ 1,5 11,6+ 0,5

A fração volumétrica entre as fases mantém, aproximadamente, uma estabilidade.

Considerando a fase w temos que após duas horas de TT há uma diminuição do número de

regiões e ao mesmo tempo um aumento do volume da junção tripla de cerca de 20%. Após 35

h de TT há um aumento do volume da junção tripla de cerca de 100% em relação ao ímã sem

TT.
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FIGURA 4.12: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr16Fe76BB8, após 2h de TT.

TABELA 4.12: Fases presentes no ímã padrão, Pr16Fe76B B8, após 2h de TT.

Fase Pr (% at.) Fe (% at.)

Pr2Fe14B  13,5+0,3 86,5+1,7

Pr1+eFe4BB4  22,7+0,4 77,3+1,6

Rica Pr W 91,8+ 1,5 8,2+ 0,5
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FIGURA 4.13: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr16Fe76BB8, após 15 h de TT.

TABELA 4.13: Fases presentes no ímã padrão, Pr16Fe76B B8 , após 15h TT.

Fase Pr (% at.) Fe (% at.)

Pr2Fe14B  13,6+0,3 86,4+1,7

Pr1+eFe4BB4  22,5+0,4 77,5+1,6

Rica Pr W 86,7+ 1,5 11,3+ 0,5
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FIGURA 4.14: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr16Fe76BB8, após 35 h de TT.

TABELA 4.14: Fases no ímã padrão Pr16Fe76BB8, após 35h TT.

Fase Pr (% at.) Fe (% at.)

Pr2Fe14B  13,3+0,3 86,7+1,7

Pr1+eFe4BB4  23,0+0,4 77,0+1,6

Rica Pr W 90,8+ 1,5 9,2+ 0,5
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4.3.3 Evolução da forma dos grãos no ímã HD sinterizado Pr16Fe76B B8

Na TAB 4.15 está apresentada a evolução da forma dos grãos da fase  com  a

variação do tempo de TT. O diâmetro médio do grão e a circularidade estão relacionados com

a  energia  de  superfície.  A  elongação  com a  anisotropia  de  forma  e  o  desvio  padrão  nos  dá

uma estimativa da homogeneidade.

TABELA 4.15: Morfologia dos grãos do ímã Pr16Fe76B B8 com o tempo de TT.

Tempo TT (h) 0 2 15 35

Diâmetro médio ( m) 4,2 5,4 6,0 8,5

Desvio padrão 2,8 2,6 3,4 6,9

Circularidade 0,66 0,81 0,81 0,83

Desvio padrão 0,14 0,10 0,09 0,08

Elongação 1,8 1,5 1,5 1,4

Desvio padrão 1,0 0,4 0,4 0,3

Na FIG. 4.15 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  por  meio  da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr16Fe76B B8 HD sinterizado sem

TT.

Na FIG. 4.16 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  por  meio  da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr16Fe76BB8 HD após 2 h de TT.

A circularidade aumenta de 0,66 para 0,81 assim como a diminuição do desvio padrão de 0,14

para 0,10 indica uma melhora na homogeneidade. Há o crescimento do grão de cerca de 30%

com melhora na homogeneidade e a elongação diminui  de  1,8  para  1,5  com  melhora  na

homogeneidade (TAB. 4.15). Esses resultados podem explicar o aumento da coercividade de

1,22 T para 1,28 T e a manutenção do FQ como apresentado na TAB 4.5 e 4.6.
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Na FIG. 4.17 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  por  meio  da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr16Fe76B B8 HD sinterizado após

15 h de TT. Além de um crescimento médio de 50 % há um crescimento anormal dos grãos

que pode ser verificado pelo aumento do desvio padrão e que deteriora as propriedades

magnéticas.

Na FIG. 4.18 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  por  meio  da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr16Fe76BB8 após  35  h  de  TT.

Além do aumento anormal dos grãos ocorre o aprisionamento da fase  pela fase  como

destaca a FIG 4.18 (a).

Corfield (2000) atribuiu, ao crescimento anormal e ao aprisionamento da fase , as

causas da deteriorização das propriedades magnéticas do ímã Nd16Fe76BB8 tratado termicamente

por 24 h a 1000 ºC com resfriamento lento. O tratamento cíclico prolongado realizado neste

trabalho pode ter sido prejudicial ao ímã Pr16Fe76B8B  HD sinterizado por apresentar as mesmas

características, ou seja, crescimento anormal dos grãos e o aprisionamento da fase  pela fase

.
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FIGURA 4.15: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr16Fe76BB8 sem TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da freqüência do

diâmetro de grão equivalente da fase .
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FIGURA 4.16: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr16Fe76BB8 após 2h de TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da freqüência

do diâmetro de grão equivalente da fase .
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FIGURA 4.17: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr16Fe76BB8 após 15 h de TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente da fase .
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FIGURA 4.18: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr16Fe76BB8 após 35 h de TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente da fase .
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4.3.4 - Evolução das fases no ímã (4) Pr16Fe75,5BB8Zr0,5

Na FIG 4.19 está apresentada a micrografia do ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5,  sem  TT,  onde

estão identificadas as fases ,  e w. Na TAB. 4.16 está apresentada a composição das fases

obtida por EDX (MEV). A fase  representa aproximadamente 85% da área analisada, a fase

 aproximadamente 5% e a fase w representa aproximadamente 10%. Na contagem foram

consideradas somente as regiões de junção tripla que estão distribuídas em torno de 300

regiões de diâmetro médio de 1,0 m. A coercividade diminui em relação ao padrão (sem TT)

devido à presença do Zr na fase w e, provavelmente, sua diminuição não é mais acentuada

devido ao alto teor de Pr que permite maior isolação entre os grãos. A homogeneidade da

distribuição do Zr é um dos fatores para a obtenção do melhor FQ.

Na FIG. 4.20 está apresentada a micrografia do ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5, após 2 h de TT,

onde estão identificadas as fases ,  e w. Na TAB. 4.17 está apresentada a composição das

fases obtida por EDX (MEV). A fase  representa aproximadamente 85% da área analisada, a

fase  aproximadamente 5% e a fase w aproximadamente 10%. A área analisada estava

distribuída em torno de 250 regiões de diâmetro médio de 1,9 m. Na região da junção tripla

há um aumento da superfície diminuindo a concentração do Zr como apresenta a TAB 4.17,

ou seja, teor de Zr de < 1 % at até 6,8 % at. Há diminuição da homogeneidade do Zr que se

reflete na queda do FQ. Por outro lado, a coercividade deveria aumentar e isso não ocorre,

provavelmente, pela ação da forma dos grãos da fase .
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FIGURA 4.19: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, sem TT.

TABELA  4.16:  Análise  das  fases  presentes  no  ímã  Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, sem TT, obtidas por

EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B 13,4+0,3 86,2+1,7 < 1

Pr1+eFe4BB4  23,0+0,5 76,9+1,5 < 1

 Rica Pr w 36,7 a 84,8 11,0 a 80,5 1,4 a 10,2
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FIGURA 4.20: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 2h de TT.

TABELA 4.17: Fases presentes no ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5, após 2 h de TT obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B 13,6+0,3 86,1+1,7 < 1

Pr1+eFe4BB4  23,9+0,5 75,2+1,5 < 1

 Rica Pr w 49,3 a 90,6 8,9 a 43,9 < 1-6,8

 Nas FIG 4.21, 4.22 e 4.23 estão apresentadas as micrografias do ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5

após 15, 20 e 35 h de TT, respectivamente, onde estão identificadas as fases ,  e w. Nas

TAB. 4.18, 4.19, 4.20 está apresentada a composição das fases obtida por EDX (MEV) para os

tempos de TT de 15 h, 20 h e 35 h, respectivamente. Mantém-se a porcentagem das frações

volumétricas entre as fases. Após 15 h a fase w representa aproximadamente 10% da área

analisada, considerando as regiões de junção tripla, distribuída em torno de 200 regiões de

diâmetro médio de 2,0 m.  A  presença  do  Zr  na  fase w continua mantendo uma

heterogeneidade devido às variações de superfície. Essa heterogeneidade do Zr pode explicar

o FQ menor do que o do ímã sem TT.
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FIGURA 4.21: Micrografia, obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados

do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5  após 15 h de  TT.

TABELA 4.18: Fases presentes no ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5 após 15 h de TT obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B  13,5+0,3 86,0+1,7 < 1

Pr1+eFe4BB4  22,7+0,5 76,3+1,5 < 1

 Rica Pr W 19,1 a 89,9 9,3 a 77,4 < 1-14,4

 Após 20 h e até as 35 h a fase w representa aproximadamente 10% da área analisada,

distribuída em torno de 150 regiões de diâmetro médio de 2,1 m. A presença do Zr na fase w

continua mantendo uma heterogeneidade. Essa heterogeneidade do Zr pode explicar porque o

FQ continua  menor  que  do  ímã  sem TT.  O  crescimento da coercividade pode ser explicado

pela forma da fase .
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FIGURA 4.22: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 20 h de TT.

TABELA 4.19: Fases presentes no ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5, após 20h de TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B  13,5+0,3 86,2+1,7 < 1

Pr1+eFe4BB4  22,5+0,5 77,1+1,5 < 1

 Rica Pr W 57,8 a 89,5 9,8 a 41,2 < 1-7,3
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FIGURA 4.23: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 35 h de TT.

Tabela 4.20: Fases presentes no ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5, após 35h de TT obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B  13,6+0,3 86,1+1,7 < 1

Pr1+eFe4BB4  23,2+0,5 76,1+1,5 < 1

 Rica Pr W 46,7 a 95,9 3,7 a 52,5 < 1-6,8

As medidas do teor de Zr, na fase , variaram de 0,14 % at. até 1,27 % at., tanto para

o  ímã  Pr16Fe75,5B B8Zr0,5,  como  para,  o  ímã  Pr14,5Fe78B7B Zr0,5, sinterizados sem TT. A média,

para 10 medidas para os ímãs sem TT, foi 0,50 % at. e após o tratamento térmico foi de 0,80

% at.. Essas medidas são imprecisas devido à resolução do MEV, por isso, nas tabelas os

valores medidos do teor de Zr na fase  estão representados como < 1 % at.. Ao considerar os

resultados da literatura (Allibert, 1989), ou seja, o Zr se dissolve no máximo 0,1 % at. na

matriz e também existe como precipitados finos, as médias obtidas do teor de Zr indicam que

há precipitados na fase  e que aumentam com o tratamento térmico.
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4.3.5 Evolução da forma dos grãos da fase  no ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5

Na TAB. 4.21 está apresentada o desenvolvimento da forma dos grãos da fase

 do ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5 com o tempo de TT. Na FIG. 4.24 (a e b) está apresentada a forma

dos grãos da fase  por meio da micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã

Pr16Fe75,5B8B Zr0,5 HD sinterizado sem TT. Neste caso, apresentou maior elongação em relação

ao ímã padrão e isso significaria maior anisotropia de forma, conseqüentemente, maior

coercividade. Porém, provavelmente, o fator de nucleação de domínios reversos, provocado

pelo Zr, é muito forte e concorre com essa anisotropia de forma diminuindo sua coercividade.

A coercividade do ímã é determinada por dois efeitos competitivos entre si: a

nucleação (relacionada com o diâmetro médio do grão e com a circularidade) e a anisotropia

(relacionada com a elongação). A nucleação apresenta uma tendência a minimizar a

coercividade, enquanto que, a energia anisotrópica tende a aumentá-la. O resultado obtido

nesta competição irá determinar o valor final da coercividade (TAB. 4.5). Por outro lado, a

homogeneidade da distribuição do Zr pode ser responsável pelo melhor FQ obtido na

sinterização (TAB.4.6).

TABELA 4.21: Evolução da forma do grão do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5.

Tempo TT (h) 0 2 15 20 35

Diâmetro médio ( m) 3,4 5,7 6,6 8,4 8,5

Desvio padrão 2,3 2,5 2,7 3,5 3,5

Circularidade 0,66 0,69 0,70 0,73 0,75

Desvio padrão 0,14 0,12 0,08 0,06 0,10

Elongação 2,0 1,7 1,6 1,6 1,5

Desvio padrão 1,0 0,7 0,5 0,3 0,4
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Na  FIG.  4.25  (a  e  b)  está  apresentada  a  forma  dos  grãos  da  fase  através da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5 após 2 h de TT.

O tamanho médio do diâmetro do grão cresce de 3,4 m para 5,7 m. Há uma diminuição da

área superficial, mas, aumenta a superfície de cada grão sem melhoria significativa nos outros

parâmetros da morfologia. Isso pode aumentar a probabilidade da ação de nucleação de

domínios reversos do Zr e diminuir a coercividade. Como a homogeneidade da distribuição

do Zr diminui o FQ também diminui.

Na  FIG  4.26  (a  e  b)  está  apresentada  a  forma  dos  grãos  da  fase  por  meio  da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5, após 15 h de

TT. O tamanho do grão e a heterogeneidade crescem moderadamente. Há um aumento na

homogeneidade da circularidade e da elongação favorecendo o crescimento da coercividade.

A heterogeneidade da distribuição do Zr continua influenciando os valores baixos do FQ.

Na FIG. 4.27 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  por  meio  da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 20 h de

TT. Nesse tempo foi obtida a maior homogeneidade na elongação e na circularidade. A

combinação, da melhoria da forma da fase  somado à diminuição da concentração do Zr,

devido ao aumento do volume da junção tripla da fase w, provavelmente, explica a maior

coercividade atingida (1,22 T). O FQ não volta ao valor inicial, pois, a distribuição do Zr

continua heterogênea. A microestrutura descrita acima reforça o argumento teórico de Ramesh

and Srikrishna (1988), ou seja, para o mesmo volume magnético, a coercividade varia com o

inverso da média do número de defeitos na superfície dos grãos que constituem o ímã.

Na  FIG.  4.28  (a  e  b)  está  apresentada  a  forma  dos  grãos  da  fase  através da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5, após 35 h de

TT. Verifica-se que não há alteração do diâmetro médio e da homogeneidade dos grãos, mas,

os outros fatores da morfologia apresentam queda e, provavelmente, estão relacionados com a

queda da coercividade.
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FIGURA 4.24: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, sem TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da freqüência

do diâmetro de grão equivalente.
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FIGURA 4.25: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 2 h de TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.

79



Resultados e discussão

a)

5 10 15 2 0 25 3 0 35 4 0
0

5

10

15

20

D iâ m e tro  E q u iva le n te m )

T a m a nh o  de  G rão

P r1 6F e 75 ,5B 8Z r0 ,5 1 5 h T T

M é d ia  6 ,6 m

D es vio  P a drão  2 ,7

b)

FIGURA 4.26: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados do ímã

Pr16Fe75,5BB8Zr0,5,  após 15 h de TT e após ataque químico com água régia;  b)  histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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FIGURA 4.27: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 20 h de TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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FIGURA 4.28: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr16Fe75,5BB8Zr0,5,  após 35 h de TT e após ataque químico com água régia;  b)  histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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4.3.6 - Evolução das fases no ímã (2) Pr14,5Fe76BB7Zr0,5

Na FIG 4.29 está apresentada a micrografia do ímã Pr14,5Fe76B B7Zr0,5 HD sinterizado

sem TT, na qual estão identificadas as fases ,  e w. Na TAB 4.22. está apresentada a

composição das fases obtida por EDX (MEV). A fase  representa, aproximadamente, 90% da

área analisada e a fase  representa aproximadamente 2% e a fase w aproximadamente 8%

distribuída em torno de 450 regiões de 1,0 m de diâmetro médio. O Zr encontra-se na fase w

em concentrações apreciáveis e é o responsável pela baixa coercividade (TAB 4.5) e, também,

está distribuído em todas as regiões analisadas como no ímã Pr16Fe75,5B8B Zr0,5. Essa

homogeneidade da distribuição garante o bom FQ (TAB. 4.6).

Na FIG. 4.30 está apresentada a micrografia do ímã Pr14,5Fe76B B7Zr0,5, após 2 h de TT,

na qual estão identificadas as fases ,  e  w.  Na TAB. 4.23 está  apresentada a composição

das  fases  obtida  por  EDX  (MEV).  A  fase  w representa, aproximadamente, 8% e está

distribuída em torno de 350 regiões de 1,2 m de diâmetro médio. Há um aumento do volume

da fase w na junção tripla e diminuição da concentração do Zr, mantendo sua presença em

todas as regiões medidas. O aumento da coercividade pode estar relacionado com essa

mudança. O aumento do FQ pode estar relacionado com mudanças na morfologia.

Na FIG. 4.31 está apresentada a micrografia do ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 15 h de TT,

onde estão identificadas as fases ,  e w. Na TAB. 4.24 está apresentada a composição das

fases obtida por EDX (MEV). A fase w representa, aproximadamente, 8% e está distribuída

em torno de 280 regiões de 1,3 m de diâmetro médio. Há um aumento do volume da fase w

na junção tripla e continua uma relativa diminuição da concentração do Zr. A coercividade

aumenta e atinge seu máximo (0,94 T).

Na FIG. 4.32 está apresentada a micrografia do ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 35 h de TT

onde estão identificadas as fases ,  e w. A TAB. 4.25 mostra a composição das fases obtida

por EDX (MEV). A fase w representa, aproximadamente, 8% e está distribuída em torno de

170 regiões de 1,4 m de diâmetro médio. Há um aumento do volume fase w na junção tripla
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e continua uma relativa diminuição da concentração do Zr. A coercividade diminui

consideravelmente enquanto o FQ se mantém.

FIGURA 4.29: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, sem TT.

TABELA 4.22: Fases presentes no ímã Pr14,5Fe78B B7Zr0,5, sem TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B  13,4+0,3 86,4+1,7 traços

Pr1+eFe4BB4  22,7+0,5 77,0+1,5 traços

Rica Pr W 45,5 a 83,0 15,5 a 46,3 8,1 a 20,1
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FIGURA 4.30: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 2h de TT.

TABELA 4.23: Fases presentes no ímã Pr14,5Fe78B B7Zr0,5, após 2h de TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B  13,6+0,3 86,1+1,7 traços

Pr1+eFe4BB4  23,5+0,5 74,1+1,5 Traços-3,75

Rica Pr W 25,2 a 84,1 15,8 a 68,1 1,5 a 10,8
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FIGURA 4.31: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 15h de TT.

Tabela 4.24: Fases presentes no ímã Pr14,5Fe78B B7Zr0,5, após 15h de TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B  14,6+0,3 84,7+1,7 traços

Pr1+eFe4BB4  21,5+0,5 78,0+1,5 traços

Rica Pr W 34,6 a 64,3 15,5 a 46,3 1,5 a 8,0
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FIGURA 4.32: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 35h de TT.

TABELA 4.25: Fases presentes no ímã Pr14,5Fe78B B7Zr0,5, após 35h de TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Zr (% at.)

Pr2Fe14B  14,0+0,3 85,5+1,7 traços

Pr1+eFe4BB4  21,5+0,5 78,0+1,5 traços

Rica Pr W 45,8 a 83,5 16,0 a 50,4 1,5 a 3,8
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4.3.7 - Evolução da forma dos grãos da fase  no ímã (2) Pr14,5Fe76B B7Zr0,5

Na TAB. 4.26 está apresentada a evolução da morfologia dos grãos da fase  do ímã

Pr14,5Fe76BB7Zr0,5. O Zr atuou como refinador dos grãos nesse ímã sem TT, pois, apresentou

menor diâmetro médio, maior circularidade, melhor elongação e melhor homogeneidade dos

fatores da morfologia em relação ao ímã padrão.

TABELA 4.26: Morfologia dos grãos da fase  do ímã Pr14,5Fe76BB7Fe0,5.

Tempo TT (h) 0 2 15 35

Diâmetro médio ( m) 2,9 4,5 4,5 5,4

Desvio padrão 2,0 2,4 2,4 2,6

Circularidade 0,76 0,73 0,76 0,71

Desvio padrão 0,18 0,09 0,10 0,09

Elongação 1,9 1,6 1,6 1,6

Desvio padrão 1,0 0,5 0,5 0,5

Na FIG. 4.33 (a e b) estão apresentadas, a micrografia na qual aparecem os grãos da

fase  através da micrografia obtida no MEV e o histograma do diâmetro equivalente do ímã

Pr14,5Fe76BB7 Zr0,5 HD sinterizado sem TT, respectivamente. A coercividade é a menor (0,74 T,

TAB. 4.5), entre os ímãs analisados, pela ação do Zr, ou seja, gera nucleação de domínios

reversos. Essa ação é realçada pela propagação desse processo devido à diminuição do teor de

Pr, que implica, em uma menor isolação entre os grãos.

Na FIG. 4.34 (a e b), estão apresentados a forma dos grãos da fase  na micrografia e o

histograma do diâmetro equivalente dos grãos da fase  do ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 2h de

TT, respectivamente. Nota-se um aumento do tamanho dos grãos de 55%, assim como, uma

diminuição da circularidade e da elongação. Isso proporcionaria uma diminuição da
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coercividade. Porém, a maior homogeneidade da circularidade e da elongação somadas à

diminuição da concentração de Zr, induzem ao aumento da coercividade. A melhora do FQ

pode ser atribuída à homogeneidade da morfologia e da distribuição do Zr. A melhora no

produto de energia (301 kJ/m , TAB. 4.4) decorre do aumento da remanência e do aumento da

retangularidade da curva de desmagnetização devido ao aumento do FQ (0,92, TAB. 4.6) e da

coercividade.

3

Na FIG. 4.35 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  na micrografia e o

histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr14,5Fe76B B7Zr0,5, após 15 h de TT. Há

estabilidade dos fatores da morfologia da fase . A melhora da coercividade pode ser

atribuída à melhora na circularidade.

Na FIG. 4.36 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  na micrografia e o

histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 35 h de TT. A queda da

coercividade pode ser atribuída ao crescimento dos grãos e de sua heterogeneidade.

No ímã sem TT o Zr aumenta a anisotropia de forma (TAB. 4.26) em comparação com

o ímã padrão (TAB. 4.15). Portanto, a coercividade deveria aumentar, mas, ela diminuiu

devido à atuação do Zr como nucleador de domínios reversos. Essa atuação pode ser

comprovada comparando com a coercividade do ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5 (0,90 T). A diminuição

é mais intensa (0,74 T) devido ao baixo teor de Pr, que diminui a isolação da fase .

A melhor distribuição do Zr, combinada com uma melhor homogeneidade dos grãos

faz com que ocorra baixa coercividade e alto FQ para ambos os ímãs com Zr. As mudanças de

superfície, devido à ação inibidora do crescimento do grão do Zr, provocam maior

homogeneidade no ímã Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, por  isso,  há  maior  equilíbrio  entre  a  morfologia  e

distribuição do Zr, que permite uma relativa estabilidade do FQ e da coercividade no período

de 2 a 15 h de TT.
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Figura 4.33: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, sem TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da freqüência

do diâmetro de grão equivalente.
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Figura 4.34: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 2 h de TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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Figura 4.35: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados do ímã

Pr14,5Fe76BB7Zr0,5,  após 15 h de TT e após ataque químico com água régia;  b)  histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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Figura 4.36: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr14,5Fe76BB7Zr0,5, após 35 h de TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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4.3.8 - Evolução das fases no ímã (1) Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5

Na FIG 4.37 está apresentada a micrografia das fases do ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5 HD sinterizado, sem TT, na qual estão identificadas as fase , a

fase  e w. A fase  representa aproximadamente 90% da área analisada. A fase w representa

8% (a medida aproximada foi feita considerando só as regiões de junção tripla) da área

analisada distribuída em, aproximadamente, 650 regiões de diâmetro médio de 0,9 m. A fase

 representa, aproximadamente, 2% da área analisada.

Na TAB. 4.27 está apresentada a composição das fases obtida por EDX (MEV). A

análise revela que o Zr está na fase w (o maior teor de Zr está identificado na FIG.4.37) e foi

detectado em várias regiões de junção tripla. A tabela também mostra que existem regiões

com baixa concentração de Zr, ou seja, a mistura das ligas magnéticas utilizadas na produção

desse ímã, não provocou uma distribuição homogênea do Zr. O Ga foi encontrado em todas as

regiões da fase w analisada. A maior coercividade e menor FQ, alcançada por esse ímã em

relação ao ímã 2 (baixo teor de Pr e Zr) e ímã 4 (maior teor de Pr e Zr), pode ser explicada por

essa heterogeneidade no teor de Zr provocada pelo Ga, ou seja, regiões de fase w com baixa

concentração de Zr induzem maior coercividade (TAB. 4.5) e, maior heterogeneidade da

distribuição do Zr acarreta em menor FQ (TAB. 4.6).

Na FIG 4.38 está apresentada a micrografia do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após

2h de TT, na qual estão identificadas as fases ,  e  w.  A  fase  representa,

aproximadamente, 90% da área analisada. A fase w diminui para 6% da área analisada e está

distribuída em, aproximadamente, 350 regiões de diâmetro médio de 1,0 m. A fase

aumenta e representa, aproximadamente, 4% da área analisada. A fase  apresenta uma

aglutinação importante em determinadas regiões contornando a fase . A TAB. 4.28 mostra a

composição das fases obtida por EDX (MEV) e verifica-se um aumento da heterogeneidade

da distribuição do teor de Zr que pode ter causado a diminuição do FQ em relação ao ímã sem

TT.  A  diminuição  de  regiões  da  fase  w  deveria  aumentar  a  coercividade,  mas,  há  uma

diminuição que pode estar relacionada com o crescimento da fase .
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Na FIG. 4.39 está apresentada a micrografia do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após

15h de TT. A fase w mantém 6% da área analisada e está distribuída em, aproximadamente,

250 regiões de diâmetro médio de 1,2 m. A fase , em determinadas regiões, aumenta sua

aglutinação aprisionando a fase . A TAB 4.29 mostra uma alteração na proporção entre Fe e

Co na fase ,  ou seja,  até  2 h de TT há,  aproximadamente,  65 % at  Fe e  12 % at  de Co.  A

partir das 15 h de TT há, aproximadamente, 70 % at de Fe e 7 % at. de Co. A diminuição do

teor de Zr, na fase w, somada às mudanças na morfologia podem estar influenciando o

aumento do FQ e pequeno aumento na coercividade.

Na FIG. 4.40 está apresentada a micrografia do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após

35h de TT. A fase w mantém 6% da área analisada e está distribuída em, aproximadamente,

200 regiões de diâmetro médio de 1,4 m. A fase  volta a dispersar-se mantendo a mesma

estequiometria  entre  Fe e  Co.  A TAB. 4.30 mostra a composição das fases obtida por EDX

(MEV), confirmando as mudanças ocorridas na fase  e na fase w.

As  medidas  do  Ga  na  fase ,  variaram  de  0,82  %  at.  até  1,18  %  at.  No  ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5,  sem TT, a  média foi  de 0,89 % at.  e  após o TT a média foi  de

1,08% at.. Essas medidas são imprecisas devido à técnica utilizada. Por isso, nas tabelas os

valores medidos do teor de Ga na fase  estão  representados  como  <  1  %  at.  Mas,

considerando os resultados da literatura, o Ga aparece também na fase . Os resultados acima

indicam que o Ga está na fase  e seu teor não muda significativamente com o TT. O Zr

aparece com concentrações entre 0,17 % at. e 0,47 % at sem alterações com o TT. Há indícios

de que o Ga inibe a absorção de precipitados do Zr na fase .
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FIGURA 4.37: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, sem TT.

TABELA  4.27:  Fases  presentes  no  ímã  Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5, sem TT, obtidas por

EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Co (% at.) Ga (% at.) Zr (% at.)

Pr2(FeCo)14B  13,5+0,3 77,7+1,6 8,0+0,2 < 1 < 1

Pr1+e(FeCo)4BB4  21,3+0,4 64,4+1,3 12,3+0,3 < 1 < 1

Rica Pr W 41,8 a 71,5 12,8 a 38,8 2,4 a 10,6 1,7 a 6 < 1 a 29,5

96



Resultados e discussão

FIGURA 4.38: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após 2h de TT.

TABELA 4.28: Fases presentes no ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após 2h TT, obtidas por

EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Co (% at.) Ga (% at.) Zr (% at.)

Pr2(FeCo)14B  12,8+0,3 78,6+1,6 7,1+0,2 < 1 < 1

Pr1+e(FeCo)4BB4  22,1+0,4 65,4+1,3 12,1+0,3 < 1 < 1

Rica Pr W 18,7 a 77,3 13,1 a 57,4 1,3 a 9,6 < 1 a 7,4 <1 a 27,3
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FIGURA 4.39: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após 15h de TT.

TABELA 4.29: Fases presentes no ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após 15h de TT, obtidas

por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Co (% at.) Ga (% at.) Zr (% at.)

Pr2(FeCo)14B  13,1+0,3 77,2+1,6 8,4+0,2 < 1 < 1

Pr1+e(FeCo)4BB4  23,1+0,4 68,7+1,3 6,8+0,3 < 1 < 1

Rica Pr W 46,6 a 71,5 22,2 a 38,8 2,4 a 10,6 < 1 a 7,1 < 1 a 5,0
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FIGURA 4.40: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após 35h de TT.

TABELA 4.30: Fases presentes no ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5, após 35h de TT, obtidas

por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Co (% at.) Ga (% at.) Zr (% at.)

Pr2(FeCo)14B  13,7+0,3 77,3+1,6 7,6+0,2 < 1 < 1

Pr1+e(FeCo)4BB4  21,9+0,4 70,8+1,3 6,5+0,3 < 1 < 1

Rica Pr W 41,7 a 87,5 9,6 a 37,3 < 1 a 9,8 < 1 a 9,4 < 1 a 12,7
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4.3.9 Evolução da forma dos grãos da fase  no ímã (1) Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5

Na TAB. 4.31 está apresentada o desenvolvimento da forma da fase  (diâmetro

equivalente, circularidade e elongação). Na FIG. 4.41 (a e b) está apresentada a morfologia

dos grãos da fase  e  da  fase  através da micrografia obtida no MEV e do histograma do

diâmetro equivalente do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5 HD sinterizado sem TT. Este ímã foi

o que apresentou melhor refinamento de grão da fase  entre os ímãs estudados, sem TT. O

melhor refinamento ocorre em função do menor diâmetro médio, maior circularidade e melhor

combinação dos fatores da morfologia por isso a coercividade é melhor em relação aos ímãs

com Zr (TAB. 4.5). Esses resultados comprovam a  atuação  do  Zr  e  Ga  como inibidores  do

crescimento do grão e do Ga como refinador do contorno de grão.

TABELA 4.31: Morfologia dos grãos da fase  do  ímã  Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5 com  o

tempo de TT.

Tempo TT (h) 0 2 15 35

Diâmetro médio ( m) 2,7 4,3 4,4 5,5

Desvio padrão 1,9 2,6 2,6 2,8

Circularidade 0,75 0,65 0,66 0,68

Desvio padrão 0,17 0,11 0,11 0,11

Elongação 1,8 1,7 1,7 1,6

Desvio padrão 0,9 0,6 0,5 0,5

Na  FIG.  4.42  (a  e  b)  está  apresentada  a  forma  dos  grãos  da  fase  através da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente da fase  do  ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5, após 2 h de TT. Nota-se um aumento do tamanho dos grãos de

59%. Também há um aumento na heterogeneidade dos grãos, revelado pelo aumento do
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desvio padrão. A diminuição da circularidade contribui para a queda da coercividade. A

distribuição heterogênea da distribuição do Zr (TAB. 4.28) continua alta e contribui para a

diminuição do FQ (TAB. 4.6).

Na FIG. 4.43 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  através da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5, após

15 h de TT. A presença do Ga mantém a elongação e sua homogeneidade. Crew et al. (2001)

observaram que a mudança na forma dos grãos tem um efeito marcante na coercividade e é

mais importante que a topografia do contorno de grão ou mudanças químicas. Além disso,

verificou-se uma diminuição das concentrações do Zr nas regiões da fase w (TAB. 4.29), o

que pode ter possibilitado o aumento da coercividade em relação às 2 h de TT. A combinação

desses fatores pode ter produzido a melhora no produto de energia devido ao aumento da

remanência e do FQ.

Na FIG. 4.44 (a e b) está apresentada a forma dos grãos da fase  através da

micrografia e do histograma do diâmetro equivalente do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5, após

35 h de TT. A queda das propriedades pode ser atribuída ao crescimento dos grãos e à sua

heterogeneidade.
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Figura 4.41: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5sem TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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Figura 4.42: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5 após  2h  de  TT  e  após  ataque  químico  com  água  régia;  b)

histograma da freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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Figura 4.43: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados do ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5 após 15h de TT e após ataque químico com água régia; b)

histograma da freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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Figura 4.44: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados do ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5 após 35h de TT e após ataque químico com água régia; b)

histograma da freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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4.3.10 - Evolução das fases no ímã (5) Pr17Fe76,5BB5Cu1,5

Na FIG 4.45 está apresentada a micrografia do ímã Pr17Fe76,5BB5Cu1,5 HD sinterizado

sem TT, na qual estão identificadas as fases ,  e w. Na TAB. 4.32 está apresentada a

composição das fases obtida por EDX (MEV).

FIGURA 4.45: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr17Fe76,5BB5Cu1,5, sem TT.

TABELA 4.32: Fases presentes no ímã Pr17Fe76,5B B5Cu1,5, sem TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Cu (% at.)

Pr2Fe14B  13,5+0,3 85,7+1,7 < 1

Pr1+eFe4B B4  22,1+0,4 77,2+1,5 < 1

Rica Pr W1 88,3+1,8 10,6+0,2 1,1+0,1

Rica Pr W2 26,2+0,5 59,2+1,2 14,6+0,3
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A fase  representa aproximadamente 80% da área analisada. A fase w representa 15%

distribuída em torno de 230 regiões de diâmetro médio 1,7 m. Na fase w temos a presença da

fase PrCu. A fase  representa aproximadamente 5%. A presença do Cu causa uma diminuição

das propriedades magnéticas comparadas com o ímã padrão sem TT.

FIGURA 4.46: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr17Fe76,5BB5Cu1,5, após 2h de TT.

TABELA 4.33: Fases presentes no ímã Pr17Fe76,5B B5Cu1,5, após 2h de TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Cu (% at.)

Pr2Fe14B  13,7+0,3 85,5+1,7 < 1

Pr1+eFe4B B4  21,7+0,4 76,0+1,5 < 1 a 4,0

Rica Pr W1 92,1+1,8 7,0+0,2 < 1 a 1,9

Rica Pr W2 32,8+0,7 59,2+1,2 8,0+0,2

Nas FIG. 4.46, 4.47 e 4.48 estão apresentadas as micrografias do ímã Pr17Fe76,5BB5Cu1,5

com 2 h, 15 h e 35 h de TT, respectivamente, nas quais estão identificadas as fases ,  e w.
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Nas TAB. 4.33, 4.34 e 4.35 estão apresentadas a composição das fases obtida por EDX (MEV)

para os tempos de 2 h, 15 h e 35 h de TT, respectivamente. A fase w representa 10% da área

analisada distribuída em torno de 115, 100 e 70 regiões de diâmetro médio de 2,4, 2,5 e 2,7

m, para os tempo de 2, 15 e 35 h de TT, respectivamente. Há uma melhor definição da fase

PrCu. A fase  aumenta e representa aproximadamente 8% da área analisada.

FIGURA 4.47: Micrografia, obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados

do ímã Pr17Fe76,5BB5Cu1,5 após 15 h TT.

TABELA 4.34: Fases presentes no ímã Pr17Fe76,5B B5Cu1,5, após 15 h de TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Cu (% at.)

Pr2Fe14B  13,5+0,3 85,8+1,7 < 1

Pr1+eFe4B B4  20,4+0,4 77,1+1,5 < 1 a 2,5

Rica Pr W1 86,9+1,7 11,8+0,4 1,3+0,1

Rica Pr W2 75,8+1,5 8,1+0,2 16,3+0,3
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FIGURA 4.48: Micrografia obtida no MEV (aumento 1000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr17Fe76,5BB5Cu1,5 após 35 h TT.

TABELA 4.35: Fases presentes no ímã Pr17Fe76,5B B5Cu1,5, após 35h de TT, obtidas por EDX.

Fase  Pr (% at.) Fe (% at.) Cu (% at.)

Pr2Fe14B  13,5+0,3 85,7+1,7 < 1

Pr1+eFe4B B4  22,4+0,4 76,7+1,5 < 1

Rica Pr W1 88,3+1,8 10,7+0,2 < 1 a 1,1

Rica Pr W2 73,6+1,5 15,9+0,3 10,5+0,2
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4.3.11 - Evolução da forma dos grãos da fase  no ímã (5) Pr17Fe76,5B B5Cu1,5

Na TAB. 4.36 está apresentada o desenvolvimento da forma dos grãos da fase  com

o tempo de TT. As FIG. 4.49, 4.50, 4.51 e 4.52 (a e b) apresentam a evolução da forma dos

grãos da fase  por meio das micrografias e dos histogramas do diâmetro equivalente do ímã

Pr17Fe76,5BB5Cu1,5.

TABELA 4.36: Morfologia dos grãos da fase  do ímã Pr17Fe76,5BB5Cu1,5.

Tempo TT ( h) 0 2 15 35

Diâmetro médio  ( m) 2,4 7,1 7,3 8,1

Desvio padrão 2,3 3,2 4,2 6,8

circularidade 0,76 0,78 0,78 0,81

Desvio padrão 0,26 0,09 0,12 0,10

Elongação 2,3 1,5 1,5 1,5

Desvio padrão 1,3 0,4 0,6 0,4

O ímã com a adição de Cu, sem TT, provoca a maior heterogeneidade da morfologia

entre os ímãs estudados. Por isso obtém-se o menor FQ (TAB. 4.6). Porém, a melhor

circularidade e elongação somadas a isolação devido ao teor de Pr, mantêm a coercividade

(TAB.4.5) próxima ao padrão.

Nas primeiras duas horas de TT, nota-se um aumento do tamanho dos grãos de 96 % e,

também, um aumento da heterogeneidade da forma do grão. Essa heterogeneidade vai

aumentando no decorrer do TT, principalmente pelo crescimento anormal de grãos. Na FIG.

4.53 está apresentada a micrografia obtida, com aumento de 500x, para detalhar esse

crescimento após 35 h de TT. Esse fato combinado com o crescimento da fase  explica  a

diminuição da coercividade . O FQ melhora com o tempo de TT devido à melhora na

homogeneidade da circularidade e da elongação.
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FIGURA 4.49: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr17Fe76,5BB5Cu1,5, sem TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da freqüência

do diâmetro de grão equivalente.
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FIGURA 4.50: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr17Fe76,5BB5Cu1,5, após 2 h TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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FIGURA 4.51: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr17Fe76,5BB5Cu1,5, após 15 h TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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FIGURA 4.52: a) Micrografia obtida no MEV, por elétrons retro-espalhados, do ímã

Pr17Fe76,5BB5Cu1,5, após 35 h TT e após ataque químico com água régia; b) histograma da

freqüência do diâmetro de grão equivalente.
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FIGURA 4.53: Micrografia obtida no MEV (aumento de 500x), por elétrons retro-espalhados,

do  ímã  Pr17Fe76,5BB5Cu1,5, após 35 h TT e após ataque químico com água régia. Detalhe do

crescimento anormal do grão (> 100 m),.

4.3.12 - Localização do Zircônio (Zr)

 Para o entendimento do efeito da adição do Zr e Ga é fundamental determinar a sua

localização na microestrutura dos ímãs sinterizados e após o  TT.  Primeiramente,  foram

investigados os ímãs com a adição de Zr, ou seja, Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, Pr14,5Fe78B7B Zr0,5, e,

posteriormente, o ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5.

Foram medidas 10 regiões da junção tripla da fase w no ímã Pr16Fe75,5B B8Zr0,5, sem TT,

nos quais o teor de Zr variou de 1,4 a 10,2 % at. (TAB. 4.16). No ímã Pr14,5Fe78B7B Zr0,5, sem

TT, o teor  de Zr variou de 8,1 a  20,1 % at.(TAB. 4.22) para o mesmo número de medidas.

Observou-se que todas as medidas apresentaram o teor de Zr acima de 1,4 % at. e que o teor

de  Pr  influenciou  no  teor  de  Zr  medido.  Com o TT há alterações importantes dessas

concentrações, ou seja, ocorre uma diminuição de regiões com alto teor de Zr. Porém, as

regiões onde o teor de Zr é maior, sua localização é predominantemente no contorno de grão.
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Na FIG. 4.54 está apresentada a micrografia do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 15 h de TT,

com ampliação de 2000 vezes. Foram realizadas medidas, por EDX, nas regiões “A”e “B” da

fase w que estão identificadas na FIG. 4.54. Na TAB. 4.37 estão apresentados os resultados

de cada região. O Zr está concentrado, principalmente, na região “B”, no contorno da fase

em partículas muito finas.

FIGURA 4.54: Micrografia, obtida no MEV (aumento de 2000x), por elétrons retro-

espalhados do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 15 h de TT.

TABELA 4.37:Concentração dos elementos nas regiões da fase w do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5,

após 15 h de TT, obtidas por EDX.

Elemento

químico

Região A

(% at.)

Região B

(% at.)

Zr < 1 5,6±0,1

Pr 89,9±1,8 19,1±0,4

Fe 9,3±0,2 75,3±1,5
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Na FIG. 4.55 está apresentada a micrografia do ímã Pr14,5Fe78BB7Zr0,5, após 15 h de TT,

com ampliação de 2000 vezes. Foram realizadas medidas, por EDX, nas regiões “A”, “B” e

“C” da  fase  w  que  estão  identificadas  na  micrografia.  Na  TAB.  4.38  estão apresentados os

resultados de cada região. O Zr está concentrado, principalmente, na região “C”, no contorno

da fase , em partículas muito finas, confirmando os resultados obtidos por Pollard et al.

(1988), Allibert (1989) e Kim e Camp (1997).

FIGURA 4.55: Micrografia, obtida no MEV (aumento de 2000x), por elétrons retro-

espalhados do ímã Pr14,5Fe78BB7Zr0,5,após 15 h de TT.

TABELA 4.38:Análise das regiões da fase w do ímã Pr14,5Fe78BB7Zr0,5,  após  15  h  de  TT,

obtidas por EDX.

Elemento

químico

Região A

(% at.)

Região B

(% at.)

Região C

(% at.)

Zr < 1 1,0± 0,2 8,0±0,2

Pr 89,9±1,8 82,6±1,7 58,0±1,2

Fe 9,7±0,2 16,4±0,3 34,0±0,7
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 Na FIG. 4.56 está apresentada a micrografia do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5, após 2 h de TT,

na qual está identificada a região “D” analisada por EDX e localizada na interface da fase

com a . A TAB. 4.39 fornece os resultados da composição da região “D” e da fase . Essas

medidas indicam que o Zr também pode estar colado à fase , confirmando os resultados de

Pollard et al. (1988).

FIGURA 4.56: Micrografia obtida no MEV (aumento de 2000x), por elétrons retro-

espalhados, do ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5após 2 h de TT e após ataque com água régia. Detalhe do

Zr ancorando a fase .

TABELA 4.39: Análise (EDX) da região “D” e da fase  presente no ímã Pr16Fe75,5BB8Zr0,5.

Elemento Região D (% at.) fase  (% at.)

Zr 7,9±0,2 < 1

Pr 19,3±0,4 24,0±0,5

Fe 72,7±1,5 75,0±1,5
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Como o Zr está preferencialmente no contorno de grão da fase  pode-se afirmar que

atua como agente de nucleação de domínios reversos e, portanto, é responsável pela

diminuição da coercividade. Nessa condição, o Zr, provavelmente, influencia o parâmetro N

da equação (2.7) da coercividade.

Por outro lado, o Zr influencia a cinética do crescimento e a morfologia dos grãos. Os

precipitados no interior da fase  podem ancorar as paredes de domínio, dificultando a sua

movimentação. Assim, pode propiciar um aumento da coercividade. Nesse sentido,

provavelmente, interfere no parâmetro c da equação da coercividade (2.7).

Portanto, temos dois fenômenos que concorrem entre si: 1) o Zr atua no contorno de

grão como nucleador de domínios reversos e 2) atua na morfologia como refinador dos grãos.

4.3.13 - Localização do Gálio (Ga) e do Zircônio (Zr)

Foram medidas 10 regiões de junção tripla da fase w no ímã

Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5, sem TT, nas quais o teor de Ga variou de 1,7 a 6,0 % at. e o Zr

de < 1 a 13,6 % at. Após  duas horas de TT o teor de Ga variou de < 1 a 9,4 % at. e o Zr de <

1 a 27,27 % at. (FIG. 4.38). A heterogeneidade da distribuição do Zr permanece no ímã

sinterizado sem TT e no ciclo de TT.

Na FIG. 4.57 está mostrada a micrografia do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8BB7Zr0,5Ga0,5, com 2 h

de TT, com aumento de 4.000x de uma região da FIG. 4.38 que representa a composição

predominante da junção tripla (fase w). Estão identificadas as regiões “A”, “B”, “C”, “D” e

“E”, da fase w, cujas medidas das composições químicas, obtidas por meio do EDX, estão na

TAB. 4.40. Com o TT observa-se uma homogeneidade da distribuição do Ga e diminuição do

teor de Zr, no contorno de grão, que passa a predominar nas regiões da fase w.
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FIGURA 4.57: Micrografia obtida no MEV (aumento 4000x), por elétrons retro-espalhados,

do ímã Pr14,3Fe71,9Co5,8B B7Zr0,5Ga0,5após 2 h de TT.

TABELA 4.40: Concentração dos elementos Zr, Pr, Fe, Co e Ga nas regiões, “A”, “B”, “C”,

“D”, “E” da Figura 4.57 obtidas por EDX.

Elemento

Região  A

(% at.)

Região  B

(% at.)

Região  C

(% at.)

Região  D

(% at.)

Região  E

(% at.)

Zr < 1 2,1±0,1 1,3±0,1 1,1±0,1 < 1

Pr 38,4±0,8 34,2±0,7 27,9±0,6 35,0±0,7 76,7±1,5

Fe 54,0±1,0 56,6±1,1 63,2±1,3 56,2±1,1 19,2±0,4

Co 5,6±0,1 6,2±0,1 6,5±0,1 5,9±0,1 2,0±0,1

Ga 1,4±0,1 < 1 1,1±0,1 1,9±0,1 1,6±0,1
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5. CONCLUSÕES

 O estudo realizado sobre a influência da adição de 0,5 % at. de zircônio, 0,5 % at

gálio e 1,5 % at. cobre nas propriedades magnéticas e na microestrutura dos ímãs

permanentes à base de praseodímio, produzidos pela mistura de ligas e pelo processo HD,

permite afirmar que:

 i) O Zr está localizado, predominantemente, na região de junção tripla da fase w e

colado no contorno da fase . e inibe o crescimento dos grãos da fase  e  da  fase .  A

maior homogeneidade da distribuição do Zr, nos ímãs sinterizados sem tratamento térmico,

e resfriados rapidamente, induz a diminuição da coercividade e ao aumento do fator de

quadratura.

 ii) Para os ímãs com adição de Zr e maior teor de Pr o ciclo de tratamento térmico

(1000 ºC e resfriamento rápido) após 20 horas, eleva a remanência, o produto de energia e

provoca uma inversão de valores, ou seja, aumenta a coercividade e diminui o fator de

quadratura devido à melhoria na morfologia da fase  e diminuição da homogeneidade da

distribuição do Zr. Para os ímãs com adição de Zr e menor teor de Pr a melhoria das

propriedades magnéticas e na morfologia da fase  ocorre entre 2 e 15 horas de tratamento

térmico.

iii) O Ga está dissolvido principalmente na fase w e no ímã, sem tratamento térmico

e resfriado rapidamente, gera heterogeneidade da distribuição do Zr na superfície dos

grãos. Conseqüentemente, há um aumento relativo da coercividade e diminuição do fator

de quadratura.

iv) Para o ímã com adição de Ga o ciclo de tratamento térmico provocou, após 15

horas, uma elevação substancial da remanência, do produto de energia e uma inversão de

valores, ou seja, a coercividade diminuiu e o fator de quadratura aumentou. O papel do Ga

foi o de estabilizar a forma dos grãos da fase . Porém, o Ga propiciou a aglutinação da
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fase  que é um fator prejudicial à coercividade.

 v) O Zr e Ga atuam como refinadores da fase . O Zr tem uma atuação dual: por

um lado, inibe o crescimento anormal e aperfeiçoa a morfologia da fase  melhorando as

propriedades magnéticas, por outro, age na superfície dos grãos como nucleador de

domínios reversos, prejudicando a coercividade. O Ga possibilita a estabilidade da forma

da fase  e, conseqüentemente, melhora as propriedades magnéticas.

vi) O ciclo de tratamento térmico foi prejudicial ao ímã Pr16Fe76BB8 (padrão).

Provocou o crescimento anormal dos grãos e o aprisionamento da fase . Essa evolução

anormal, do ímã padrão, reforça o papel do Zr e Ga como refinadores da morfologia dos

grãos da fase .

vii) O ciclo de tratamento térmico melhorou a remanência, o produto de energia e o

fator de quadratura do ímã de composição Pr17Fe76.5BB5Cu1.5. O crescimento anormal dos

grãos e da fase , para tratamentos térmicos acima de 2 horas, foi prejudicial à

coercividade. A diminuição da coercividade foi moderada devido à ação da isolação dos

grãos pelo maior teor de Pr e da existência da fase PrCu.

viii) Confirma-se a classificação dos elementos aditivos, Cu, Ga e Zr em dois

grupos (Cu e Ga são solúveis e Zr é precipitado à temperatura de sinterização). Como

contribuição deste trabalho, podem ser distinguidos pelo critério da ação sobre a fase , ou

seja, os que atuam na forma como Cu e Ga e os que atuam na forma e na nucleação de

domínoos reversos como o Zr.
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