59º Congresso Anual da ABM / 59th Annual Congress - International

Dificuldades na Aplicação de Pós de Ferro
Microencapsulados em Substituição a Aços Elétricos
de Grão Não Orientado.
N. A. Castro1, D. Rodrigues2, F. J. G. Landgraf2.

Resumo:
Os pós de ferro microencapsulados (Soft Magnetic Composites) vêm
substituindo as chapas de aço elétrico GNO em algumas aplicações devido às
baixas perdas magnéticas parasitas e à distribuição tridimensional do fluxo
magnético. Em aplicações convencionais (motores de indução, por exemplo), o
desempenho magnético de chapas é superior aos pós de ferro devido às
baixas indução de saturação e permeabilidade magnética e devido à alta perda
histerética dos pós.
O objetivo desse trabalho é investigar a hipótese de que o aumento do
tamanho de grão dos microencapsulados (SMC-Soft Magnetic Composites)
melhore o desempenho desses materiais frente às chapas de aço elétrico em
relação à permeabilidade magnética e perdas histeréticas, motivos que
dificultam a utilização dos SMC em aplicações convencionais (motores de
indução, por exemplo).
Palavras-chave: microencapsulado, perdas magnéticas, pó de ferro, smc,
soft magnetic composites.
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1. Introdução:
Compósito de pó de ferro (SMC) é um material ferromagnético composto
por partículas de ferro revestidas por um isolante elétrico, que reduz a
condutividade elétrica do material. A figura 1 representa esquematicamente
partículas de ferro microencapsuladas.

Figura 1: Desenho esquemático de um pó de ferro microencapsulado1.
Os SMC foram desenvolvidos para fabricação de núcleos de motores
elétricos e são potenciais substitutos das chapas de aços elétricos de grão não
orientado, devido à possibilidade de produção de peças monobloco e devido à
reduzida perda magnética parasita e à distribuição tridimensional do fluxo
magnético.
A seguir será apresentada uma breve introdução sobre perdas
magnéticas.
1.1 Perdas Magnéticas:
As perdas magnéticas de um material ferromagnético são compostas por
três parcelas: perdas por corrente parasita (ou de Foucault), perdas por
histerese (ou em corrente contínua) e perdas de excesso (ou anômalas).
1.1.1 Perdas por correntes parasitas:

Perdas histeréticas + parasitas

As correntes parasitas são geradas durante os ciclos de magnetização
sob campos magnéticos alternados. Sua intensidade é função da freqüência do
campo magnetizante, resultando em maiores perdas, quanto maior for a
freqüência do ciclo. É possível minimizar as perdas por correntes parasitas se
utilizarmos chapas finas isoladas entre si (em motores elétricos) ou
aumentando-se a resistividade do material ferromagnético.
O isolamento elétrico existente entre as partículas do pó de ferro
microencapsulado proporciona resistividade elétrica superior ao material
convencional (aço elétrico GNO), reduzindo as perdas por correntes parasitas.
Como as perdas parasitas crescem com a freqüência, altas freqüências
favorecem os materiais microencapsulados, em termos de perdas magnéticas
totais. A figura 2 representa o comportamento das perdas magnéticas com a
freqüência.

SMC

Aço GNO
Freqüência

Figura 2: Comportamento dos materiais em função da freqüência.

1758

59º Congresso Anual da ABM / 59th Annual Congress - International

1.1.2 Perdas de excesso:
Perdas de excesso, conhecidas também como perdas anômalas, são
definidas como a diferença entre as perdas totais e a soma das perdas
histeréticas e parasitas.
1.1.3 Perdas por histerese:
As perdas por histerese são causadas principalmente por movimentação e
nucleação de paredes de domínio magnético. Sua intensidade depende de
parâmetros microestruturais como discordâncias, tamanho de grão, inclusões
não metálicas e textura.
Devido à deformação ao qual o material microencapsulado foi submetido
(durante a compactação), existe a necessidade de recuperar sua
microestrutura, sendo necessário um tratamento térmico de recuperação ou
recristalização. Este tratamento tem como objetivo reduzir as perdas
histeréticas do material. No entanto, as perdas histeréticas dos SMC após o
recozimento são elevadas comparando-se às chapas de aço elétrico.
Já foi observada2 uma relação entre perdas histeréticas e tamanho de
grão de chapas de aço elétrico. Quanto maior o tamanho de grão, menores são
as perdas histeréticas. Como o tamanho de grão dos compósitos de pó de ferro
é relativamente pequeno (15 µm), é possível que o aumento do tamanho de
grão proporcione redução das perdas. Portanto, o crescimento de grão dos
SMC é um dos fatores a serem estudados. Como o crescimento de grão
normal é relativamente lento, é comum aplicar-se uma pequena redução de
área (laminação sob baixas deformações), seguida de recozimento final. Esse
procedimento é utilizado em chapas de aço elétrico semiprocessado.
Um trabalho anterior3 investiga um possível efeito deletério da fração
volumétrica não magnética em compósitos de pó de ferro, podendo explicar a
elevada perda histerética desses materiais em relação a chapas 100% densas.
Confirmando-se essa hipótese, não será possível reduzir as perdas histeréticas
dos SMC para os mesmos níveis das chapas de aço elétrico comerciais.
2. Procedimento Experimental:
Foram produzidos três tipos de amostras para análise microestrutural e
magnética: compósitos de pó de ferro (SMC), sinterizados de pó de ferro (SNT)
e chapas de aço laminado (CHP). As amostras SMC e SNT foram
compactadas a partir de pó de ferro comercial atomizado e reduzido, produzido
pela Höganäs (ALD 100.26). O pó foi classificado granulometricamente entre
100 e 150 µm. Para a produção dos SMC foi realizada uma oxidação superficial
do pó de ferro em forno sob atmosfera controlada de N2, H2 e H2O, a 550 ºC
por 1 hora. O objetivo do tratamento foi de produzir uma camada superficial de
Fe3O4 revestindo cada uma das partículas de ferro. Para as amostras SNT o pó
foi compactado sem o tratamento de oxidação. A pressão de compactação
utilizada foi de 900 MPa. Em seguida, as amostras foram sinterizadas em forno
sob atmosfera controlada (10% H2 – 90% N2) a 800ºC por 2 horas. Parte das
amostras SNT foi laminada e todas foram recozidas a 870ºC por 4 horas. Os
SMC não foram laminados pois a camada de óxido reduziu a resistência
mecânica dos compactados, impedindo a laminação. As amostras foram,
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portanto, recozidas diretamente a 870 ºC por 4 horas. A figura 3 ilustra
esquematicamente o procedimento utilizado nas amostras SMC e SNT.

Figura 3: Procedimento experimental.
As amostras CHP foram produzidas a partir de bobina quente (BQ)
fornecida pela Brasmetal. O material foi laminado e amostras com 0, 5 e 10%
de redução foram recozidas a 800ºC por 2 horas. A figura 4 ilustra
esquematicamente o procedimento adotado para a fabricação das amostras
CHP.

Figura 4: Procedimento experimental.
A tabela 1 apresenta resumidamente o processo de fabricação de cada
uma das amostras produzidas.
Tabela 1: Resumo do procedimento experimental
Identificação

Tratamento de
oxidação

Compactação

Sinterização

Laminação

Recozimento

SMC

550ºC/1h

900MPa

800ºC/2h

---

870ºC/4h

SNT-0

---

900MPa

800ºC/2h

---

870ºC/4h

SNT-10

---

900MPa

800ºC/2h

ε = 10%

870ºC/4h

SNT-20

---

900MPa

800ºC/2h

ε = 20%

870ºC/4h

CHP-0

---

---

---

---

800ºC/2h

CHP-5

---

---

---

ε = 5%

800ºC/2h

CHP-10

---

---

---

ε = 10%

800ºC/2h

Todas as amostras produzidas por metalurgia do pó foram compactadas
em forma de anel para produção de corpos de prova para ensaios
magnéticos (toróides). As amostras obtidas a partir da BQ da Brasmetal
foram Usinadas em forma de anel antes do tratamento térmico de
recozimento. Os anéis produzidos apresentam diâmetro interno e externo
de 42mm e 50mm respectivamente. Os resultados obtidos serão apresentados
no item 3.
3. Resultados Obtidos:
Foram analisadas duas amostras comerciais: um compósito de pó de ferro
produzido pela Höganäs (Somaloy 550) e uma chapa de aço 1006 produzida
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pela Usiminas para servir de comparação às amostras produzidas em
laboratório.
3.1 Análise química:
Foram realizadas análises de teor de C, O, N e S das matérias primas
utilizadas para a fabricação das amostras, bem como das amostras de
referência. Os resultados estão apresentados na tabela 2.
Tabela 2: Análise química das matérias primas e materiais de referência
Identificação
Pó de Ferro ALD 100.26
Somalloy 550
BQ Brasmetal

O
1930 ppm
10000ppm
---

C
14 ppm
23 ppm
700 ppm

N
43 ppm
28 ppm
34 ppm

S
188 ppm
150 ppm
110 ppm

3.2 Análise Microestrutural:
Foram analisadas seções transversais das amostras produzidas. As
imagens
obtidas
estão
apresentadas
a
seguir.

Figura 5: Imagem de amostra do Somalloy
550 (microscopia óptica, sem ataque).

Figura 6: Imagem da amostra
(microscopia óptica, sem ataque).

SMC

Figura 7: Imagem da amostra SNT-0 (microscopia óptica, sem ataque).

É possível observar partículas revestidas com uma camada de óxido
(figuras 5 e 6). Para o Somalloy 550 o tamanho médio de partícula é de
aproximadamente 150 µm. Para o SMC, o tamanho médio de partícula é de
aproximadamente 75 µm. As amostras SNT apresentaram sinterização, como
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pode-se observar na figura 7. Observa-se também a presença de poros nas
amostras sinterizadas.
As amostras foram atacadas com Nital 5% para revelação de contornos
de grão. As imagens obtidas estão apresentadas nas figuras a seguir.

Figura 8: Imagem de amostra do Somalloy 550
atacada com Nital 5% (microscopia óptica).

Figura 9: Imagem da amostra SMC atacada
com Nital 5% (microscopia óptica).

Figura 10: Imagem da amostra SNT-0 atacada
com Nital 5% (microscopia óptica).

Figura 11: Imagem da amostra SNT-10
atacada com Nital 5% (microscopia óptica).

Figura 12: Imagem da amostra SNT-20
atacada com Nital 5% (microscopia óptica).

Figura 13: Imagem da amostra CHP-0 atacada
com Nital 5% (microscopia óptica).

1762

59º Congresso Anual da ABM / 59th Annual Congress - International

Figura 14: Imagem da amostra CHP-5 atacada
com Nital 5% (microscopia óptica).

Figura 15: Imagem da amostra CHP-10
atacada com Nital 5% (microscopia óptica).

A partir das micrografias obtidas foi possível realizar a medida do tamanho
de grão médio das amostras. Os resultados estão apresentados na tabela 3.
3.3 Análise de Propriedades Magnéticas:
As amostras foram analisadas em quadro de
toróides. A partir das análises foram determinados
magnéticas histeréticas, permeabilidade magnética e
medidas foram realizadas a indução máxima de 1,0 T
obtidos estão apresentados na tabela 3.
Tabela 3: Propriedades magnéticas
Identificação
SOMALLOY
550
SMC-0
Snt-0
Snt-10
Snt-20
Chp-0
Chp-5
Chp-10
1006 Usiminas

Epstein adaptado para
os valores das perdas
coercividade. Todas as
a 5 mHz. Os resultados

Densidade
(g/cm3)

% (Vol.)
de Ferro

Tamanho
de Grão
(µm)

7.40

94.1

15

773

231

672

7.29
7.42
7.67
7.69
7.87
7.87
7.87

92.8
94.3
97.5
97.7
100.0
100.0
100.0

14
17
176
56
10
25
68

1035
548
410
409
480
361
277

243
138
105
105
137
88
75

566
2773
4004
4392
2579
3014
3682

7.87

100.0

150

138

31

6871

Energia Dissipada
a 1,0T; 5mHz
Hc (A/m) Permeabilidade
(J/m3)
de B=1.0T
a 1.0T

As densidades das amostras fabricadas por metalurgia do pó foram
obtidas através de análises de densidade hidrostática com impregnação de
parafina. Para o cálculo da fração volumétrica de ferro foi utilizada a expressão:

ρ amostra
* 100
ρ ferro
Foram relacionadas as propriedades magnéticas das amostras com as
propriedades microestruturais.
A figura 16 apresenta o gráfico da energia dissipada a 1,0T e 5mHz em
função do tamanho de grão, ignorando as diferenças de densidades das
amostras.
%(Vol.) Ferro =

1763

59º Congresso Anual da ABM / 59th Annual Congress - International

550

SNT-0

Energia Dissipada
3
1.0T; 5mHz (J/m )

500
CHP-0

450
SNT-10

SNT-20

400
CHP-5

350
300

CHP-10

250

0

30

60

90

120

150

180

Tamanho de Grão (µm)
Figura 16: Energia dissipada X tamanho de grão.
É possível observar a redução das perdas magnéticas histeréticas em
função do aumento do tamanho de grão das chapas de ferro. No entanto, para
as amostras sinterizadas não parece haver redução significativa quando o
tamanho de grão passa de 50 µm para 180 µm.
A figura 17 apresenta o comportamento da energia dissipada em função
do campo coercivo.

SMC

3

Energia Dissipada (J/m )

1000
800

Somalloy 550

600

SNT-0
CHP-0
SNT-10/20
CHP-5
CHP-10

400
200

1006 - Usiminas

40

80

120

160

200

240

Campo Coercivo (A/m)

Figura 17: Energia dissipada X Campo coercivo.
Parece existir boa correlação entre perdas histeréticas e campo coercivo
para as chapas e pós de ferro.
A figura 18 apresenta o comportamento da energia dissipada em função
da fração volumétrica de ferro na amostra.
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SMC

1000
800

Somalloy 550

600

SNT-0
CHP-0 (TG=10 µm)
SNT-10

400

SNT-20

CHP-5 (TG = 25µm)
CHP-10 (TG = 68 µm)

200
1006-Usiminas(TG=150 µm)

92

94

96

98

100

% (Vol.) de Ferro

Figura 18: Dissipação de energia X Fração volumétrica de ferro.
As perdas histeréticas das amostras sinterizadas reduziram com o
aumento da fração volumétrica de ferro na amostra. Parece que existe uma
dependência das perdas histeréticas com a presença de porosidade (ou
revestimento óxido) na amostra.
O comportamento da permeabilidade magnética em função da fração
volumétrica está apresentado na figura 19.
4500

SNT-20

4000

SNT-10

Permeabilidade

3500
3000

SNT-0

2500
2000
1500
1000
SMC

500
92

93

94

95

96

97

98

% (Vol.) de Ferro

Figura 19: Permeabilidade X fração volumétrica de ferro.
É possível observar que a permeabilidade diminui com a redução da
fração volumétrica de ferro da amostra. A presença de porosidade (ou
revestimento óxido) reduz a permeabilidade.
4. Discussão:
A tabela 3 mostra que a amostra SMC tem perdas histeréticas maiores
que a amostra importada (Somalloy 550) apesar dos seus tamanhos de grão
serem semelhantes. A amostra importada tem maior densidade e tamanho de
partícula como se pode ver nas figuras 5 e 6. Já haviam sido analisadas4,5 duas
amostras de Somalloy 550 com densidades distintas (7,2 e 7,4 g/cm3). A
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amostra mais densa apresentou perdas inferiores, confirmando o resultado
obtido.
A amostra (SNT-0) sinterizada que tem tamanho de grão e densidade
semelhantes ao Somalloy 550 apresenta perdas ainda menores. É possível
que a presença da camada de óxido isolando as partículas seja responsável
pelo aumento da coercividade e, portanto, das perdas histeréticas.
A laminação com pequena redução seguida de recozimento possibilitou
obter densificação e aumento do tamanho de grão das amostras sinterizadas,
mas a variação do tamanho de 60 para 180 µm não levou a uma redução do
campo coercivo e das perdas.
A chapa laminada após 10% de redução de área e recozimento resultou
em tamanho de grão de 70 µm e perdas significativamente menores que as
amostras sinterizadas. A figura 18 indica que a fração volumétrica de ferro tem
efeito maior que o tamanho de grão nas perdas.
A figura 19 mostra que o aumento da fração volumétrica de ferro aumenta
a permeabilidade dos materiais compactados. Esse comportamento deve-se
provavelmente à redução do efeito do campo desmagnetizante produzido pela
fase não magnética das amostras (poros ou revestimento isolante).
É possível observar (figura 18) que tanto as amostras de compósito de pó
de ferro quanto as amostras sinterizadas apresentam perdas histeréticas muito
elevadas comparadas à chapa de referência (aço 1006 – Usiminas). Esse
resultado reforça a hipótese3 de que a fração volumétrica de fase não
magnética tem efeito na elevação das perdas histeréticas dos SMC.
5. Conclusão:
•
•
•

Não foi confirmada a hipótese de que as altas perdas histeréticas dos
materiais SMC sejam devidas principalmente ao seu reduzido tamanho de
grão.
Observou-se um efeito pronunciado da fração não magnética na
coercividade e nas perdas histeréticas.
A presença de camada de óxido revestindo as partículas de ferro levou a
um aumento da coercividade e das perdas histeréticas e redução da
permeabilidade das amostras. Como o revestimento das partículas é
fundamental para a redução das perdas parasitas, isso sempre implicará em
altas perdas histeréticas, dificultando a aplicação dos SMC em baixas
freqüências.
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Abstract:
Soft Magnetic Composites (SMC) are a potential substitute of electrical
steel sheets due to the low AC loss and the 3D flux distribution. The low
permeability, low saturation induction and the high DC loss are an obstacle to
the SMC application at low frequencies. SMC is severely impaired by their DC
Losses, as they are 5 to 10 times larger than those of non-oriented electrical
steel sheets. As a consequence, the frequency break even point is still too high
for many applications. The decrease of DC loss is an important objective in
SMC development.
The aim of this work is to test the influence of the SMC grain size and the
particle insulation on permeability and DC Loss of those composites.
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