Desafios e Avanços das Técnicas de
Fabricação de Ímãs à Base de Terras Raras
Prof. Dr. Leonardo Ulian Lopes
UFSC – Campus Blumenau
Grupo de Materiais Magnéticos - MAGMA

Ímãs de Terras Raras
- Mais de 95% do Mercado está relacionado aos ímãs desenvolvidos a
partir da fase Nd2Fe14B1;, conhecidos como Ímãs “Nd-Fe-B” ou “Neo
Magnets”
- O grande grupo de ímãs “Nd-Fe-B” é composto de ímãs
sinterizados (~85%) e compósitos (~15%) do volume total.
- É o maior agregador de valor do mercado de ETR’s consumindo
principalmente os elementos Nd, Pr, Dy e Tb.
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Necessidades de Avanços Nd-Fe-B
- Principais Necessidades Técnico-Econômicas para ímãs NdFe-B:
- Redução do Custo por Kg (viabilizar aplicações sensíveis ao custo
que ainda usam ferrites - e.g. compressores);
- Redução na Utilização de ETR’s Escassos (ETR’s Pesados);

- Melhora na Resistência à Corrosão;
- Melhora na Estabilidade Térmica;

Nd-Fe-B: Principais Linhas de Pesquisa
- Buscando atingir tais objetivos, a academia tem focado nos últimos
anos pesquisas em ímãs Nd-Fe-B nas seguintes áreas:
- Melhoras nas Propriedades Magnéticas e Redução do uso de ETR’s
pesadas através de técnicas GBD (Grain Boundary Diffusion) e
dopagem (Ga, Zr);
- Obtenção de Ímãs Densos Anisotrópicos a partir de flakes
produzidos via Melt Spinning (Hot-Deformation);
- Incorporação de ETR’s leves de menor custo (La, Ce);

- Melhora na resistência à corrosão via modificação da fase
intergranular e recobrimentos inovadores.

GBD e Dopagem
- A técnica GBD parte do princípio da inserção controlada de ETR’s
pesados (principalmente Dy e Tb) para aumento da coercividade;
- A inserção destes elementos através da superfície do ímã, e posterior
difusão através de tratamentos térmicos permite significativa redução
na quantidade utilizada em comparação ao modo convencional;

S. Kim et al. / Journal of Alloys and Compounds 780 (2019) 574-580

GBD e Dopagem
- Avanços no estudo de S. Kim et al. possibilitaram entender a difusão
do térbio em ímãs sinterizados com sucessivos tratamentos térmicos;

S. Kim et al. / Journal of Alloys and Compounds 780 (2019) 574-580

GBD e Dopagem
- K. Lu et al. investigou o uso de uma liga portadora de térbio (Pr-TbCu-Al) com baixo ponto de fusão no GBD, encontrando efeitos
significativos de aumento da coercividade com quantidades reduzidas
do ETR pesado;

K. Lu et al. / Journal of Magnetism and Magnetic Materials 477 (2019)

GBD e Dopagem
- W. Li et al. investigou as diferenças entre o uso de Tb e Dy em
diferentes espessuras de camada depositadas na superfície; Uma
deposição de apenas 2.6 um de Tb equivale ao endurecimento de uma
camada 10x mais espessa de Dy

W. Li, et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 502 (2020)

GBD e Dopagem
- A dopagem (inserção de elemento de liga em baixa quantidade) vem
sendo bastante estudada como meio de aumento de coercividade sem
uso de ETR’s pesadas. Sasaki et al. Consolidou o entendimento do
papel de pequenas adições de gálio em Nd-Fe-B:

T.T. Sasaki et al., Journal of Alloys and Compounds 790 (2019)

GBD e Dopagem
- Z. Zhang et al. indicou significativo efeito da adição de pequenas
quantidades (0,3%) de zircônio como aditivo intergranular. O efeito é
maximizado quando usado em conjunto a uma liga Dy-Fe de baixo
ponto de fusão:

Z. Zhang, et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 487 (2019)

Deformação à Quente
- O uso da deformação à quente está associado à capacidade de fabricar
ímãs densos (Alto BHmax) com menores teores totais de ETR’s e
tamanho de grão sub-micrométrico, permitindo obter alta
coercividade;
- Tais ligas Nd-Fe-B com teores tão baixos de ETR’s necessitam ser
fabricadas através de processos especiais como Melt-Spinning
(resfriamento rápido);
- Como tais ligas são isotrópicas e partículas policristalinas não são
passíveis de alinhamento por campo externo, a texturização se dá pela
aplicação de deformação à quente nos ímãs nanocristalinos.

Deformação à Quente
- Y. Li et al. Avaliou níveis ótimos de deformação a quente para obter
máxima indução de textura e observou a influência da etapa de
compactação no tamanho de grão e na coercividade:

Y. Li, et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 508 (2020)

Deformação à Quente
- Xia X. et al. Conseguiram através do uso de deformação a quente e
adições de Ga a melhor estabilidade térmica sem uso de ETR’s
pesadas, devido às características microestruturais desenvolvidas:

X. Xia, M. Liu and T. Zhang et al., Scripta Materialia 178 (2020)

Deformação à Quente
- T. Song et al. estudaram a combinação do processo de deformação a
quente com a aplicação de GBD de ligas sem ETR’s pesados (Pr-Cu)
obtendo significativa melhora na coercividade.

T. Song et al., Acta Materialia 174 (2019)

Uso de ETR’s Leves (Ce e La)
- Há muito é desejada a substituição do Nd+Pr pelas abundantes ETR’s
Ce e La (que podem compor até 80% do total de ETR’s nas principais
reservas mundiais com base na monazita);
- Pela sua abundância e, consequentemente, baixo custo, possuem
enorme potencial de redução no custo dos ímãs;
- Entretanto os reduzidos valores de propriedades intrínsecas do La e
Ce na fase 2:14:1 com o ferro, fazem com que a academia busque uma
substituição apenas parcial do Nd e Pr;
- Pesquisas se voltam para obter as máximas propriedades magnéticas
com os mínimos teores da Nd e Pr e uso das técnicas de
endurecimento magnético anteriormente discutidas;

Uso de ETR’s Leves (Ce e La)
- Diversos trabalhos estudaram substituições de Ce+La apontando para
a redução da remanência, coercividade e estabilidade térmica, mas o
uso de microestrutura não homogênea (multifásicos) atenua os efeitos
detrimentais destes elementos:

Jin J Y, Zhang Y J, Bai G H, Qian Z Y, Wu C, Ma T Y
and Yan M, Sci. Rep. 6, 2016

Jin J Y, Ma T Y, Zhang Y J and Yan M, Sci. Rep. 6, 2016

Uso de ETR’s Leves (Ce e La)
- Jin et al investigaram substituições de até 27% de Ce-La em ímãs
multifásicos, e controle da microestrutura através da sinterização. O
controle da difusão do Ce e La para os grãos Nd2Fe14B foi gerado
com redução na Tsint.

J. Jin et al. / Materials and Design 186 (2020)

Uso de ETR’s Leves (Ce e La)
- Wang et al. investigaram a difusão de ligas Pr-Ga e Pr-Ga-Cu via GBD
em ímãs com 27% de substituição de Ce. O aumento na coercividade
para liga com Cu foi de até 50%. Também foi notada expressiva
melhora na resistência à corrosão, um dos problemas das ligas com Ce.

J. Wang, et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 503 (2020)

Resistência à Corrosão
- Se para ímãs com adição de Ce o uso de GBD melhora a resistência à
corrosão, para ímãs Nd-Fe-B convencionais esta é reduzida pelo
aumento da fase intergranular. Entretanto, Li et al. demonstrou que o
uso de uma liga Tb-Co (mistura de TR-MT) foi capaz de aumentar
simultaneamente coercividade e resistência à corrosão.

J. Li et al. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 530 (2021)

Resistência à Corrosão
- Os recobrimentos protetores são essenciais para a garantia de
resistência à corrosão dos ímãs Nd-Fe-B, sendo o uso de Ni, Cu e
Epoxi os mais comuns. Mas o trabalho de He et al. indicou que a
deposição via sputtering de uma liga Al-Cr, seguida de tratamento
térmico foi capaz de aumentar simultaneamente coercividade,
resistência à corrosão e dureza da superfície.

JJ. He, X. Liao, X. Lan et al. Journal of Alloys and Compounds 870 (2021)
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