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RESUMO 
Nanopós da liga SAC-405, Sn-4,0Ag-0,5Cu (%peso), que tem o potencial de 
aplicação em microeletrônica, como a solda sem chumbo, foram obtidos 
através de moagem de alta energia. O propósito do presente trabalho foi 
investigar as alterações estruturais da liga SAC-405 processada por moagem 
de alta energia com tempos de 12, 24 e 48h, sob atmosfera de hidrogênio e 
poder de moagem de 40:1. O tamanho do cristalito e a microdeformação dos 
nanopós foi medida por difração de raios-X (DRX) utilizando o método de 
Rietveld. Os resultados preliminares mostram que é possível obter nanopós por 
moagem de alta energia para a liga SAC-405 com tamanho médio de partícula 
de 10 ~18 nm. Também há fortes indícios de redução de ~7ºC da temperatura 
de fusão do pó o que é característico de ligas nanoparticuladas. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A ciência dos materiais tem sido continuamente direcionada para o 

melhoramento das propriedades físicas dos materiais visando atender a 

demanda da indústria moderna por materiais nanoestruturados. 

Os materiais nanométricos ou nanoestruturados são definidos como os 

materiais que apresentam fases ou, pelo menos, uma de suas dimensões 

compreendidas entre 1 e 100 nanômetros. Estas dimensões extremamente 

pequenas acarretam na concentração de uma grande fração de átomos na 

superfície ou interface, proporcionando maior difusividade, reatividade, 

resistência mecânica, dureza, ductilidade, entre outras propriedades, em 
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relação aos materiais de tamanho de grão convencionais, por exemplo. Estas 

características são atribuídas, principalmente, à diminuição do percurso para 

difusão, aumento da quantidade de defeitos internos e aumento da energia 

superficial, ou interfacial, gerados durante a moagem de alta energia (MAE), 

que levam ao aumento da energia interna. Estas peculiaridades dos materiais 

nanoestruturados manifestam-se de várias formas como, por exemplo, 

aumento da solubilidade de ligas metálicas, amorfização de materiais 

cristalinos, diminuição de temperaturas de fusão, sendo seus mecanismos 

extensivamente pesquisados para vários sistemas(1). 

Nas últimas décadas o processamento de materiais por meio de moagem 

de alta energia (MAE) tem sido extensivamente estudado, devido às 

características que os produtos nanoestruturados gerados neste tipo de 

processamento exibem (2, 3, 4, 5).  

O objetivo do presente trabalho foi verificar as alterações morfológicas 

e/ou estruturais da liga SAC-405 processada por moagem de alta energia, 

utilizando-se um moinho do tipo vibratório (SPEX). 
 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A matéria prima para o processamento dos nanopós da liga SAC-405 

estava na forma de pasta de solda cuja especificação do fabricante é 

95,5Sn/4Ag/0,5Cu, OM – 338 PT, 88.5 – 3 M15, com partículas de tamanho 

médio de 32 μm. 

Os nanopós obtidos no processamento de MAE seguiram o seguinte 

roteiro. i) Pesagem e acondicionamento da massa da pasta de solda em um 

recipiente de aço inox; ii) A razão entre as massas das bolas e da mistura de 

pós (BPR) foi de 40:1; iii) Adição das ferramentas de moagem (esferas maciças 

de aço inox de tamanho 8 mm) e fechamento do recipiente com atmosfera de 

hidrogênio (3 MPa). O procedimento de fechamento foi feito em ambiente de 

gás inerte, limitado por uma bolsa plástica (glovebox). Antes do fechamento do 

recipiente, já dentro da bolsa, foram realizados três ciclos de enchimento e 

esvaziamento da bolsa com gás, minimizando a presença de ar no interior do 

recipiente; e iv) Montagem do recipiente carregado em um moinho vibratório e 

início da MAE. 
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Os pós obtidos foram submetidos à difração de raios-X. Foi utilizado um 

difratômetro Siemens D-5000 com radiação Cu-Kα, e contagem da intensidade 

difratada foi realizada por 5s a cada 2θ = 0,02º. A partir dos padrões de DRX 

dos pós de partida e dos pós após a MAE, foi aplicado o Método de Rietveld 

para realizar o refinamento dos dados. 

O perfil experimental foi ajustado segundo a função pseudo-Voigt, pois 

refere-se tanto ao tamanho de cristalito como à microdeformação. 

O software utilizado para realizar o refinamento pelo método de Rietveld, 

foi o DBWS. Foram realizados ajustes necessários, até que os critérios de 

confiabilidade atingissem o valor de Sigma menor que três, o valor de R-wp 

menor que 20 e a linha de radiação de fundo o mais regular possível(5). Se 

houver outros parâmetros relevantes para o ajuste colocar aqui, ou talvez o 

revisor quer que você explique o que significa R-wp e sigma e porque devem 

ser menores do que os valores indicados. 

Para avaliar a contaminação da amostra, por ferro durante a MAE, os pós 

foram submetidos à técnica de fluorescência de raios-X. Quanto à 

caracterização do ponto de fusão, foi utilizado um calorímetro exploratório 

diferencial (DSC) modelo NETZSCH DSC 200 F3 a uma taxa de aquecimento 

de 10 K/min. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Através das análises de difração de raios-X realizou-se o estudo referente 

ao tamanho de partícula através do método de Rietveld. Um estudo da 

evolução do ponto de fusão pelo tempo de moagem foi feito por calorimetria 

diferencial exploratória (DSC). 

Na figura 1 tem-se os difratogramas das amostras processadas por MAE, 

em atmosfera de hidrogênio. 
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Fonte: Autores 

Figura 1. Difratograma de raios X do pó processado por MAE durante 12h, 24h e 

48h em atmosfera de hidrogênio à BPR de 40:1. 

 
A partir dos resultados gerados pela difração de raios-X dos pós 

submetidos à MAE, foram realizadas as medidas de tamanho de cristalito para 

todos os tempos de moagem, aplicando o método de Rietveld. Na tabela 1 são 

apresentados os valores de tamanho de cristalito e a microdeformação da rede 

cristalina. 

 
Tabela 1.  Tamanho de Cristalito e microfedormação da liga SAC-405 processada por 
MAE. 
 
Tempo (h) Tamanho do Cristalito Microdeformação (%) Sigma R-wp 

12 7 μm 15,39 2,32 17,93 
24 10 nm 16,37 2,32 15,98 
48 18 nm 18,34 1,71 16,08 

Fonte: Autores 
 

O método de Rietveld realiza o refinamento para cada pico do padrão, 

obtendo um valor de tamanho de cristalino para cada posição do pico, em 

seguida é realizada uma média de todos os valores encontrados. 

Os resultados apresentados na tabela 1 são confiáveis, pois há 

regularidade de linha base associado com os critérios de ajustes, nos quais os 

valores de sigma são menores que 3 e os R-wp menores que 20. 

Os resultados apresentados na tabela 1 mostram que com o aumento do 

tempo de moagem há um maior grau de encruamento devido à produção de 
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um grande número de defeitos cristalinos gerados no processo de MAE, assim, 

a microdeformação da rede cristalina aumenta com o aumento do tempo de 

moagem. Esse comportamento não é linear e parece variar pouco depois que 

uma certa quantidade de deformação já ocorreu no início do processo como 

indicam os valores da tabela 1. Um comportamento inverso se observa para o 

tamanho de cristalito, quanto maior o tempo de moagem menor tende a ser o 

tamanho. Observa-se também que esse comportamento não é linear e que o 

tamanho tende a se estabilizar ou variar pouco depois de um determinado 

período; considerando a margem de erro não se observa mudança significativa 

entre 24 e 48 h de moagem.  

Na figura 2 são apresentadas as curvas de DSC do pó processado por 

MAE em atmosfera de hidrogênio. 
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Figura 2. Espectros de DSC do pó processado por MAE durante 12h, 24h e 48h 

em atmosfera de hidrogênio a BPR de 40:1 a uma taxa de 10.0 (K/min). 

 

A figura 1, associada com a tabela 1, mostra que o ponto de fusão é 

diretamente proporcional ao tamanho de cristalito. Refinando os dados da 

figura 2, obtém-se as temperaturas de fusão de 218ºC, 216,5ºC e 211,5ºC para 

os pós obtidos por MAE durante 12, 24 e 48 h respectivamente. 

 

CONCLUSÕES 
 

48 horas 
24 horas 
12 horas 
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Diante dos resultados apresentados e discutidos neste trabalho pode-se  

fazer as seguintes conclusões. Materiais macios (soft) nanocristalinos e/ou 

nanoparticulados, como a liga SAC-405, podem ser obtidos por MAE.  A MAE é 

um método eficiente para refinar o tamanho do cristalito da liga SAC-405.  Além 

disso, a técnica também foi eficiente na produção de nanopartículas, mesmo 

para um material soft, conforme observado pela redução da temperatura de 

fusão do material. A redução do tamanho das partículas à escala nanométrica 

(10 a 18 nm) levou a uma diminuição de até ~7oC na temperatura de fusão da 

liga, o que pode ter interessantes conseqüências tecnológicas. 
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QUALITATIVE STUDY THE EFECT OF CONDITIONS MILLING OF 
95.5Sn/4.0Ag/0.5Cu, (wt%) NANOPOWDER  

 
 
RESUMO 
.The SAC-405, Sn-4.0Ag-0.5Cu (wt%) nanopowders, which has potential 
applications in microelectronics, such as lead-free solder, were obtained by high 
energy milling. The purpose of this study was to investigate the structural 
changes of the SAC-405 produced by high energy milling with times of 12, 24 
and 48, under an atmosphere of hydrogen and power grinding 40:1. The 
crystallite size and micro-deformations of the nanopowders was measured by 
X-ray diffraction (XRD) using Rietveld method. Preliminary results show that it is 
possible to obtain nanopowders by mechanical alloying for the SAC-405 alloy 
with average particle size of 10 ~ 18 nm. There are also strong indications of a 
reduction of ~ 7 ° C melting temperature of the dust that is characteristic of 
nano-sized particles. 
 
Key-words: Nanopowder, lead-free solder, mechanical alloying. 
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