
Bo ' µo H

B ' Bo % Bmat

B ' µo H % µo M ' µo (H % M)
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(4.1)

(4.2)

(4.3)

4 Materials magnètics

4.1 Magnetisme

En el buit, la relació entre els vectors d'inducció magnètica (B, en Tesles) i la intensitat de camp
magnètic (H, en A·m ) ve donada per l'expressió-1

on µ  s'anomena permeabilitat magnètica en el buit, amb un valor de 4B·10  T·m  (en el sistemao
-7 -1

c.g.s., es pren µ  = 1, amb la qual cosa B  (G)= H (Oe); 1 gauss = 10  T i 1 oersted = 10 /4B =o o o
-4 3

80 A.m ).-1

Si es col·loca un material en una certa regió de l'espai on existeix una intensitat de camp magnètic (H)
i mesurem la inducció magnètica (B), la relació anterior es veu alterada, i al valor de la inducció
magnètica produïda pel camp extern se li ha d'addicionar un component que té el seu origen en el
propi material

La contribució del material a la inducció total ve determinada per la magnetització del material (M,
A·m ), definida com la densitat de moments magnètics atòmics (moments magnètics per unitat de-1

volum, dµ /dV).at

Així podem expressar

rebent el producte µ  M els noms d´inducció intrínseca (B ) o polarització magnètica (J) del material.o i



M ' P H

B ' µ H ' µo (H % M) ' µo (H % P H) ' µo (1 % P) H

P '
µ
µo

& 1 ' µr & 1

µ ' µo (1 % P)

µl ' I A ' e < B r 2 ' e T
2 B

B r 2 ' ½ T e r 2 ' e L
2 me

L '
h

2 B
[l (l % 1)]½

130 Materials elèctrics i electrònics

(4.4)

(4.5)

(4.7)

(4.6)

(4.8)

(4.9)

La magnetització del material depèn de la intensitat del camp magnètic aplicat (H), i serà proporcional
al seu valor

anomenant-se la constant de proporcionalitat P, susceptibilitat magnètica, i és característica per a cada
material. 

Es defineix la permeabilitat magnètica absoluta (µ) com la relació entre la inducció total (B) i la
intensitat del camp magnètic extern (H),

essent  µ  la permeabilitat relativa.r

Les propietats magnètiques dels materials tenen el seu origen en l'existència dels moments magnètics
dels àtoms. Aquests moments són deguts tant al moviment dels electrons en girar al voltant del nucli
atòmic (moment magnètic orbital µ ) com a causa de la seva rotació intrínseca o espín (momentl

magnètic d'espín µ ). Hi ha un tercer moment magnètic possible com és el nuclear, µ , degut al girs m

del nucli sobre si mateix. 

El moment magnètic orbital serà

però, segons la mecànica quàntica, el moment angular de l'electró, L, val



µl ' e h
4 B me

[l (l % 1)]½ ' µB l (

µS ' 2 µB [s (s % 1)]½ ' 2 µB s (

µn '
e h

4 B mn

µatòmic ' g µB s ½
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(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

on µ  rep el nom de magnetó de Bohr i representa el quàntum fonamental de moment magnèticB

 (µ =9,27·10  A·m²).B
-24

De forma similar s'arriba a deduir el moment magnètic d'espín µ ,s

i el moment magnètic nuclear µ ,n

on m  és la massa del nucli.n

Semblaria evident que el moment magnètic global d'un àtom fos la resultant dels tres moments
anteriors, però com a conseqüència del fet que en un àtom els electrons giren en direccions arbitràries,
el moment magnètic orbital queda gairebé compensat i, per altra part, el moment magnètic nuclear
pot negligir-se ja que és d’uns 10  magnetons sobre el total. Per tant, l’experiència demostra que el-3

factor predominant és µ , i el moment magnètic atòmic es  pot obtenir a partir de l´equaciós

on g és l'anomenat factor de Landé i representa la interacció entre µ  i µ . Pren el valor 1 quan lal s

interacció és alta i 2 quan aquesta interacció és negligible.

4.2 Comportament magnètic dels materials 

Els materials en funció del seu comportament magnètic es poden dividir en dos grans grups: aquells
que només mostren propietats magnètiques quan estan sota un camp magnètic extern (materials



cFeF

cFeF
v
v

µ 1

µ 1

cFeF

cFeF
v
v

µ 0

µ 0

m+ F

m+ F

B

)µ = 0

)µ … 0

)µ 

nucli atòmic

electró

132 Materials elèctrics i electrònics

Fig. 4.1 Origen del diamagnetisme en un àtom

diamagnètics i paramagnètics) i aquells que presenten un magnetisme espontani, fins i tot en absència
d'un camp extern (ferromagnètics, antiferromagnètics i ferrimagnètics).

4.2.1 Magnetisme induït: diamagnetisme i paramagnetisme

El diamagnetisme es presenta en tots els materials quan s'exposen a un camp magnètic extern i té el
seu origen en el fet que el camp produeix un lleuger desequilibri sobre la velocitat de gir dels electrons
al voltant del nucli atòmic, la qual cosa origina un petit dipol magnètic que s'oposa al camp aplicat.
Considerem el cas extrem de dos electrons girant en sentits contraris i amb un mateix radi orbital
(figura 4.1). 

El moment orbital associat al moviment d’aquest electrons mostrats a la figura  (µ  = e L/2m = e r T)0
2

quedarà compensat totalment i la contribució al moment magnètic atòmic serà nul·la. Ara bé, quan
apliquem un camp magnètic extern (B), aquest originarà un força magnètica sobre els electrons en
moviment (F  = evvB), la qual variarà de sentit d’acord amb la direcció en què gira l’electró. En unm

cas reforçarà la força centrífuga (F  = mT r) i, per tant, l’electró podrà girar a menys velocitat i comc
2

a conseqüència d’això disminuirà el seu moment magnètic orbital (µ ), mentre que en l’altre electró1

la força magnètica reforçarà la força d’atracció electrostàtica entre el nucli i l’electró (F ) i, per tant,e

l’electró haurà d’incrementar la seva velocitat de gir, i augmentarà conseqüentment el seu moment
magnètic orbital. Així doncs, sota l’efecte d’un camp magnètic extern, els moments magnètics orbitals



Pm '
M
H

' µ0·N·
m 2

e
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'
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T
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(4.14)

associats al gir dels electrons al voltant del nucli, es compensaran únicament parcialment, creant-se
una magnetització induïda oposada al camp extern (magnetització negativa). 

El valor de la magnetització serà proporcional al valor de la inducció i desapareixerà amb la seva
anul.lació. La magnetització diamagnètica és negativa i té un valor molt petit (P .- 10 ), essent-6

independent de la temperatura, ja que l'increment de temperatura no influeix en la velocitat de gir dels
electrons. El diamagnetisme només es podrà observar en aquells materials que no presentin moments
magnètics atòmics permanents (elements amb capes electròniques completes), ja que si no aquest
comportament es veurà emmascarat per algun dels altres comportaments magnètics. A elevades
temperatures, en què els altres tipus de comportaments magnètics perden força, podrem observar el
diamagnetisme en tots els materials.

El paramagnetisme es posa de manifest quan l'àtom,la molècula ol’ió presenten un moment magnètic
propi, el qual és degut principalment a l'espín dels electrons. En absència del camp, aquests materials
són amagnètics ja que el moviment tèrmic estableix una distribució caòtica dels moments magnètics
que es neutralitzen recíprocament. En aplicar un camp magnètic extern, aquest realitza una força de
torsió sobre els dipols magnètics, els quals tendiran a orientar-se paral·lelament amb la direcció del
camp aplicat i originaran una magnetització positiva. 

El paramagnetisme és un fenomen dependent de la temperatura; en augmentar la temperatura l'energia
tèrmica provocarà un augment de la vibració atòmica, que dificultarà l'orientació dels dipols
magnètics i, per tant, disminuirà la magnetització del material. La susceptibilitat varia amb la
temperatura d’acord amb l’equació de Langevin-Curie,

on N és el nombre de dipols i C la constant de Curie. La susceptibilitat paramagnètica (P) pren valors
entre 10   i 10 . Elements paramagnètics són, per exemple, l’Al, el Pt i el Pd. Cal indicar que ni el-5 -2

diamagnetisme ni el paramagnetisme tenen interès en les indústries elèctrica i electrònica.

4.2.2 Magnetisme espontani: ferromagnetisme, antiferromagnetisme i ferrimagnetisme  

En alguns materials es poden observar magnetitzacions molt elevades. Aquests materials s'anomenen
ferromagnètics. Aquest comportament magnètic s'atribueix a l'existència d'un acoblament molt fort
entre àtoms o ions que porta a una alineació paral·lela dels moments magnètics atòmics i dóna lloc a
una magnetització espontània del material. Aquest acoblament és degut a l'existència d'una interacció
entre els moments magnètics d'espín que dóna lloc a les anomenades forces de canvi (model
d'Heissenberg), les quals tenen el seu origen en la mecànica quàntica. 



(a) (b) (c)
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Fig. 4.2 Alineament dels dipols magnètics per a diferents tipus de comportament magnètic:(a)
ferromagnetisme; (b) antiferromagnetisme; (c) ferrimagnetisme

En una xarxa cristal·lina en la qual els àtoms estan pròxims, l'energia inclou, a més dels termes
relatius a les forces de Coulomb, una energia d'interacció entre àtoms veïns (energia de canvi). Quan
l'energia de canvi és negativa (força de canvi positiva),  la situació estable energèticament comporta
un acoblament paral.lel dels moments magnètics atòmics, que origina una forta magnetització en el
material i dóna lloc al ferromagnetisme (P . 10 ).+6

Les forces de canvi  són molt sensibles a les distàncies interatòmiques i, si resulten massa dèbils,
l'energia de canvi es fa positiva (força de canvi negativa); en aquestes condicions els moments
magnètics atòmics poden acoblar-se antiparal·lelament. Si els moments magnètics en un sentit i en
l'oposat tenen igual magnitud, la magnetització en els dos sentits es compensarà i donarà lloc a
l'antiferromagnetisme (magnetització neta nul·la). Quan els moments magnètics acoblats
antiparal·lelament tenen diferent magnitud no es produeix la compensació total,  sinó únicament
parcial, amb una magnetització espontània positiva, i es produeix el fenomen del ferrimagnetisme.

Els materials ferromagnètics perden les seves propietats magnètiques per sobre d'una determinada
temperatura anomenada temperatura de Curie (T ), pel fet que l'energia tèrmica trenca les interaccionsc

de canvi, i passen a comportar-se com a materials paramagnètics. Un comportament similar presenten
els materials ferrimagnètics, els quals presenten una temperatura de Curie ferrimagnètica.

En els materials antiferromagnètics, inicialment s'observa un augment de la magnetització amb la
temperatura, atès que l'agitació tèrmica trenca les disposicions antiparal·leles dels moments atòmics
i disminueix la compensació entre els dipols magnètics. A partir d'una determinada temperatura
anomenada temperatura de Neel (T ), el material presenta les característiques d'una substànciaN

paramagnètica.
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Fig. 4.3 Dominis en un material ferromagnètic no magnetitzat

A continuació s’indiquen les temperatures en què diferents materials perden el seu magnetisme
espontani.

Taula 4.1

Elements ferromagnètics Fe Co Ni Gd Dy

Temperatura de Curie ( C) 770 1.115 354 18 - 1880

Substàncies

antiferromagnètiques

NiO CoO FeO Cr Mn

Temperatura de Neel ( C)0 252 18 - 75 35 - 173

4.2.3 Dominis magnètics 

Si poguèssim mesurar la magnetització d'un material ferromagnètic que mai no hagués estat exposat
a un camp magnètic extern, observaríem que la magnetització és nul·la. Per justificar aquest fet,
Pierre Weiss va introduir el concepte de dominis magnètics. Weiss va dir que un material
ferromagnètic, a més de presentar l'estructura metal·logràfica tradicional formada per grans, fases,
etc., es troba subdividit espontàniament en un gran nombre de petites regions o volums, que va
anomenar dominis elementals o magnètics.

Dintre de cada domini, tots els moments magnètics atòmics són paral·lels, amb la qual cosa cada
domini està magnetitzat a la saturació. Però si el material ferromagnètic mai no ha estat sotmès a un
camp magnètic extern, els diferents dominis tenen una orientació aleatòria que es compensa
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Fig. 4.4 Gir dels dipols magnètics atòmics a la paret de Bloch

mútuament i, per tant, la magnetització macroscòpica observable és nul·la, si bé insistim que
microscòpicament el material presenta la màxima magnetització possible.

Els dominis tenen dimensions microscòpiques (dimensions habituals: de 10 a 100 µm) i contenen un
nombre considerable d'àtoms. Entre dos dominis contigus, l'orientació de magnetització varia
progressivament dintre d'una regió de transició anomenada paret de Bloch. Aquestes parets de Bloch
presenten un gruix no negligible (d'un centenar de distàncies interatòmiques).

 Aquesta estructura de dominis s'origina espontàniament per disminuir l'energia magnètica total del
material. La configuració d'equilibri dependrà del balanç que resulti entre termes energètics de
diferent naturalesa:

(1) Energia magnetostàtica

(2) Energia d'anisotropia magnetocristal·lina

(3) Energia de canvi

(4) Energia magnetoelàstica

(1) L'energia magnetostàtica és l'energia magnètica d'un material ferromagnètic produïda per
l'alineació intrínseca dels seus moments magnètics, que provoca l'aparició d'un camp
magnètic extern. Aquesta energia pot ser mínima per la formació de dominis amb distinta
orientació dels moments magnètics, ja que es produirà una compensació mútua de les
energies de cada domini. La formació de múltiples dominis reduirà l'energia magnetostàtica
per unitat de volum del material i, per tant, de l'energia magnètica total; malgrat això, la
subdivisió del material en dominis requerirà una energia per a la creació de les parets de
separació entre dominis, amb la qual cosa s'haurà d'establir un equilibri entre les dues
energies. La creació de dominis prismàtics de tancament impedirà la formació de pols
magnètics sobre la superfície del cristall.
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Fig 4.5 Subdivisió del material en dominis per minimitzar l´energia
magnetostàtica

Fig. 4.6 Anisotropia magnetocristal·lina en el Fe (cc), Ni (ccc) i Co (hc)

(2) Els cristalls ferromagnètics tenen propietats magnètiques direccionals, que manifesten unes
direccions de fàcil magnetització, o direccions preferents, i altres de difícil magnetització.
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Fig 4.7 Balanç d´energies que determinen el gruix de la paret de Bloch

L'energia suplementària requerida per magnetitzar el cristall segons una direcció difícil s'anomena
energia d'anisotropia magnetocristal·lina. Aquestes direccions de fàcil magnetització en general
coincideixen amb les de menor compacitat. 

(3) L'energia de canvi resulta de la interacció entre els moments magnètics, la qual passa per un
mínim quan aquests s'alineen de forma paral·lela. En les parets de Bloch els moments
magnètics no són paral.lels i la creació d'una paret requereix una certa energia de canvi. La
raó per la qual una paret tingui un determinat gruix es deu a un balanç entre dos energies:
l'energia de canvi i l'energia d'anisotropia magnetocristal.lina. Quan l'orientació entre els
moments magnètics varia gradualment, les forces de canvi entre els moments magnètics
estaran minimitzades i l’alteració en l'energia de canvi serà menor. Així les forces de canvi
tendiran a dilatar el gruix de la paret de Bloch. No obstant això, com més ampla sigui la
paret, major serà el nombre de moments magnètics forçats a orientar-se en direccions
diferents a la de fàcil magnetització, la qual cosa incrementarà l'energia d'anisotropia
magnetocristal·lina. D'aquesta forma, s’arribarà a una amplada de paret d'equilibri quan la
suma entre l'energia de canvi i l'energia d'anisotropia magnetocristal·lina sigui mínima.

(4) Quan un material ferromagnètic es magnetitza, les seves dimensions canvien sensiblement
(variació de les distàncies interatòmiques) i la mostra s'expandirà o es contraurà en la
direcció de magnetització. Aquesta deformació elàstica reversible induïda magnèticament
()l/l) s'anomena magnetostricció (de l'ordre de 10 ). L'energia deguda als esforços mecànics-6

associats al procés de magnetostricció és l’energia magnetoelàstica o magnetostrictiva.
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Fig. 4.8 Comportament magnetostrictiu del níquel (unitats de
magnetostricció en micròmetres/metre)

Els esforços magnetostrictius introduïts per la magnetització tendeixen a ser superiors per als dominis
grans. Per tant, la menor energia magnetoelàstica correspondrà a una configuració de petits dominis,
però això  implica un augment de l'àrea i de l'energia de la paret del domini. Així doncs, s´arribarà
a la configuració d'equilibri dels dominis quan la suma de l'energia magnetostrictiva i de l'energia
associada a les parets dels dominis sigui mínima. 

4.2.4 Influència d'un camp extern sobre l´estructura de dominis

L'aplicació d'un camp magnètic extern sobre un material ferromagnètic implica la introducció d'un nou
terme d'energia que modifica l'estat primitiu d'equilibri energètic per crear-ne un de nou, produint-se
una nova configuració de dominis, que donarà lloc a la magnetització macroscòpica del material.

Primer, per a camps aplicats dèbils o moderats, es produeix un creixement de determinats dominis en
detriment dels seus veïns, per un procés que implica un desplaçament de les parets de Bloch. Els
dominis afavorits són aquells que estan orientats en el sentit més favorable amb el camp extern. Aquest
desplaçament dependrà de la microestructura que presenti el material, de forma que l'existència de
defectes cristal·lins (vacants, dislocacions, fronteres de gra), impureses, precipitats, inclusions i fases
no magnètiques o l'existència de tensions dintre de l'estructura ralentitzarà o frenarà aquest moviment
amb la qual cosa farà irreversible el desplaçament de les parets, i portarà a una magnetització
macroscòpica permanent més o menys important.

Després, per a camps aplicats més importants, al mateix temps que els dominis són menys nombrosos,
es començarà a produir una orientació de la direcció de magnetització espontània cap a la direcció del
camp aplicat, per un procés de rotació de tot el domini. Per a camps importants, les últimes parets
desapareixerani finalment s’obtindrà  la magnetització de saturació (M ) macroscòpica.s



Creixement dels dominis                            

Rotació dels dominis                            

Direcció del camp aplicat                            

M

H

140 Materials elèctrics i electrònics

Fig. 4.9 Creixement i rotació dels dominis magnètics en un material ferromagnètic sotmès
a un camp magnètic extern

La inducció intrínseca de saturació (B  = µ  M ) dependrà de la naturalesa del material i de lais o s

temperatura. En les solucions sòlides formades per un metall ferromagnètic (ex.: Ni) s'observa una
reducció de la magnetització de saturació, si el solut és un metall diamagnètic o paramagnètic.
Aquesta disminució és proporcional al % atòmic d'impuresa, amb la particularitat que és més
considerable a mesura que augmenta el nombre d'electrons de valència de la impuresa. Es pot suposar
que els electrons de valència de la impuresa passen als nivells 3d de l'element ferromagnètic, reduint
el nombre d'electrons desaparellats per àtom i, per tant, disminuint el nombre de dipols magnètics per
àtom.

En els aliatges heterogenis el valor de la magnetització de saturació s'obté de forma additiva a partir
dels valors corresponents per a les fases que formen l'aliatge

M  = V'M ' + V''M '' + ... (llei d'addició) (4.15)s s s

essent V', V'', .. les fraccions volumètriques de cada fase de l'aliatge, i M ', M '',... less s

magnetitzacions de saturació corresponents.

El punt de Curie depén solament de la composició de la fase ferromagnètica i no dependrà de la
composició de l'aliatge que es troba en una zona heterogènia determinada del diagrama de fases. Si
en l'aliatge estan presents diverses fases ferromagnètiques, el nombre de punts de Curie és igual al
nombre d'aquestes fases.
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Fig. 4.10 Variacions de la inducció de saturació en els aliatges Fe-Ni,
Fe-Co i Co-Ni en funció de la composició (a una temperatura de 20ºC).
El màxim valor correspont a l´aliatge Fe-Co (35% de cobalt) amb una
inducció de saturació de 2,45 tesles.

4.2.5 Fenòmens d'histèresi

Quan es redueix el camp magnetitzant H que ha permès obtenir la inducció intrínseca de saturació, (B ),s

s'observa que la corba B = f(H) se situa per sobre de la corba de primera magnetització. Aquest és el
fenomen d'histèresi magnètica característic dels materials que presenten un magnetisme espontani.

Per altra part, quan la intensitat de camp adquireix un valor nul (H = 0), la inducció intrínseca
conserva un cert valor no nul donat per: B  = B . Aquest valor és l'anomenada inducció romanent(H=0) r

i és per a una temperatura determinada una de les característiques dels materials ferromagnètics
magnetitzats a saturació. 

Per anul·lar la inducció intrínseca del material (B ) és necessari donar valors negatius al camp aplicat,i

és a dir, aplicar un camp magnètic en sentit contrari respecte a l'inicial. El valor absolut d'aquest
camp H  és el  camp coercitiu (H = H  µ B  = 0). c c i

Si incrementem el valor negatiu del camp aplicat H, podrem arribar a magnetitzar el material en sentit
contrari al corresponent a la primera magnetització. Quan es fa variar el valor del camp H entre dos
límits simètrics + H  i - H , s'obté una corba denominada cicle d'histèresi a l'interior de la qual ess s
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Fig. 4.11 Cicle d'histèresi ferromagnètic que mostra l'efecte del camp magnètic extern sobre
la inducció magnètica

troba la corba de primera magnetització, obtinguda per una variació del camp des del valor nul (H =
0) fins a H . Després de diversos cicles aquesta corba és pràcticament tancada i simètrica.s

Quan la temperatura d'un material ferromagnètic s'eleva, l'energia tèrmica afegida redueix la
permeabilitat magnètica i la magnetització, i permet als dominis orientar-se aleatòriament. En
conseqüència, la magnetització, la inducció romanent i el camp coercitiu es redueixen sota l'acció de
la temperatura, la qual cosa comporta una disminució de la mida del cicle d’histèresi magnètica. Si
la temperatura supera la temperatura de Curie, el comportament ferromagnètic ja no s'observarà, i
desapareixerà el cicle d'histèresi magnètica.

Per alguns materials, el camp coercitiu és molt dèbil: pel ferro pur H  és de l'ordre d'1 A·m  i perc
-1

l'aliatge Fe-Si utilitzat en la indústria elèctrica de 10 a 20 A·m . Aquests materials s'anomemen-1

magnètics tous i es caracteritzen normalment perquè presenten una permeabilitat elevada. En les
solucions sòlides intersticials H  augmenta amb el contingut de la impuresa dissolta, amb lac

particularitat que aquest augment és considerable per a concentracions petites. Per aquesta raó, per
obtenir aliatges d’elevada permeabilitat, ha de realitzar-se un procés de purificació per eliminar tant
com sigui possible les impureses dissoltes per inserció (C, O i N).
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(4.16)

(4.17)

(4.18)

En altres tipus de materials, el camp coercitiu és elevat (superior a 10  A·m ). Els acers trempats d'un3 -1

1% de carboni presenten un camp coercitiu d’uns 4.000 A·m  i determinats compostos intermetàl·lics-1

com els Co-terres rares (principalment Co-Sm) poden sobrepassar els 8· 10  A·m . Aquests materials5 -1

s'anomenen magnètics durs. El fet que una part important de la magnetització subsisteixi en presència
de camps desmagnetitzants elevats és la base per als materials que formen els imants permanents. 

4.2.6 Pèrdues d'energia en els materials magnètics

Quan un material ferromagnètic és sotmès a un camp alternant, es produeixen pèrdues d'energia que es
tradueixen en un escalfament del material. Aquestes pèrdues es poden dividir en pèrdues d'origen magnètic
(pèrdues per histèresi) i en pèrdues d'origen elèctric (pèrdues per corrents paràsits o de Foucault). 

Les pèrdues magnètiques fan referència a l'energia gastada en el cicle d'histèresi originat per una
variació periòdica de la magnetització, i tenen el seu origen en l'energia dissipada en el procés de
desplaçament de les parets dels dominis magnètics. Les pèrdues per histèresi són proporcionals a l'àrea
del cicle d'histèresi i creixen amb l'amplitud de la inducció i amb la freqüència (nombre de cicles
d'histèresi per segon). La presència d'impureses, imperfeccions cristal·lines, fases no magnètiques,
tensions originades per processos de deformació en fred, etc., actuaran com una barrera que frenarà
el moviment de les parets del domini i incrementaran les pèrdues per histèresi. Per avaluar aquestes
pèrdues per histèresi (P , en w/m ) podem fer servir l’equació empírica següent,h

3

on B  és la inducció màxima; 0 el coeficient d’histèresi, característic del material; i  k és un valorm

comprès entre 1,6 i 1,8 en funció del tipus de material.

Per altra part, un camp magnètic fluctuant originat per un corrent elèctric altern sobre el nucli magnètic
produeix un canvi en els gradients de voltatge i es generen corrents paràsits o de Foucault, els quals
provocaran en el material pèrdues per efecte Joule. Aquestes pèrdues també són proporcionals a la
inducció i a la freqüència, i per a làmines primes també són proporcionals al gruix. Mitjançant la següent
equació empírica podem avaluar les pèrdues per corrents de Foucault (P , en w/m )f

3

on , és el coeficient de corrents de Foucault, que depèn del material i que es pot trobar en valors
aproximats a partir de l'equació,
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on d és el gruix del material [m] i D la resistivitat elèctrica [S·m].

Si bé l'existència de defectes o impureses en el material augmentarà la resistivitat elèctrica i, per tant,
es reduiran les pèrdues per corrents paràsits, augmentaran les pèrdues per histèresi. Les pèrdues
d'energia per corrents paràsits es poden reduir en nuclis de transformadors elèctrics emprant una
estructura laminar, interposant una capa aïllant entre els materials de conducció magnètica (aïllants
orgànics: vernissos o materials polimèrics; o aïllants minerals: fosfats o cromats, els quals podran
suportar les recuites contra l'agror que puguin realitzar-se posteriorment), o bé utilitzant materials en
pols aglomerats mitjançant una resina aïllant. Una altra possibilitat és la utilització de materials
ceràmics magnètics (ferrimagnètics), els quals presenten una resistivitat elèctrica molt elevada i, per
tant, faran negligibles les pèrdues per corrents paràsits; la seva utilització està recomanada per
aplicacions magnètiques que requereixin elevades freqüències (ex.: nuclis de transformadors que
operin a alta freqüència).

Finalment cal esmentar que la mida del gra influeix de manera oposada en els dos tipus de pèrdues
magnètiques. Per una part, en augmentar la mida del gra augmentarà la permeabilitat i disminuiran, per
tant, les pèrdues per histèresi; però com que al mateix temps disminuirà la resistivitat, augmentaran les
pèrdues per corrents de Foucault. No obstant això, en conjunt és desitjable una mida de gra gran.

4.2.7 Envelliment magnètic

L'envelliment magnètic és la variació, natural o accelerada, de les propietats magnètiques d'un
material magnètic. Aquestes variacions poden originar-se per modificacions de l'estructura de l'aliatge
que constitueix el material magnètic, ja sigui perquè l'estructura és inestable (acers martensítics), per
l'existència de fenòmens de difusió en estat sòlid que provoquin un reordenament dels àtoms, per
precipitació de fines partícules en els espais intergranulars (àtoms intersticials), per fenòmens
d'oxidació que canviïn la seva composició, etc. Aquestes modificacions seran tant més importants com
més alta sigui la temperatura i com major sigui el temps d'exposició a aquesta temperatura. Aquestes
alteracions en l'estructura del material poden provocar un increment de les pèrdues per histèresi en
un material magnètic tou o una variació del camp coercitiu en un material magnètic dur. Cada material
presentarà un límit de temperatura que garanteixi l'estabilitat de les seves propietats magnètiques.

4.3 Materials metàl.lics magnètics tous

Com hem indicat a l'apartat anterior, el procés de magnetització d'un material ferromagnètic
consisteix a moure primer els límits dels dominis, de forma que aquells que estiguin orientats
favorablement creixin i els dominis orientats desfavorablement experimentin un procés de contracció.
Un segon efecte, que es produeix per camps més intensos, és el procés de gir en bloc de tot el domini
per tal d'orientar-se al més paral·lelament possible amb el camp aplicat, fins arribar a la saturació
magnètica del material.

Si les parets dels dominis magnètics són fàcils de moure, la força coercitiva serà baixa, de manera que
el material serà fàcilment magnetitzable. Aquests tipus de materials s'anomenen materials magnètics
tous. Si els límits dels dominis són difícils de moure, la força coercitiva serà elevada i serà difícil de
magnetitzar el material. Aquest tipus de materials s'anomenen materials magnèticament durs o imants
permanents. 
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Fig. 4.12 Cicle d'histèresi d´un material magnèticament tou i d´un
magnèticament dur

Ja hem avançat que la immobilització de les parets dels dominis es pot deure a l'existència de defectes
estructurals (vacants, dislocacions, fronteres de gra, etc.), tensions internes degudes a la impurificació
del material, o produïdes per processos externs com, per exemple, deformació plàstica i en gran manera
per l'existència de fases no magnètiques o inclusions no magnètiques. Tots aquests factors impliquen una
dificultat en el desplaçament de les parets dels dominis, i produeixen una histèresi magnètica elevada. Si
bé els defectes citats anteriorment augmenten la resistivitat elèctrica del material i, per tant, es redueixen
les pèrdues per corrents induïts, des del punt de vista magnètic augmenten les pèrdues per histèresi. Així
doncs les propietats magnètiques que caracteritzen els materials magnèticament tous i durs són

Taula 4.2  

Propietat magnètica Materials magnètics tous Materials magnètics durs

Permeabilitat magnètica alta moderada o baixa

Camp coercitiu petit gran

Inducció romanent petita gran

Cicle d'histèresi petit gran

Pèrdues per histèresi petites grans

Pèrdues per corrents induïts grans petites

A la figura 4.12 es comparen els cicles d'histèresi corresponents a un material magnèticament tou i
un material magnèticament dur.
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Les aplicacions principals dels materials magnèticament tous estan en la fabricació de nuclis magnètics
per a màquines elèctriques, transformadors, generadors, etc., i també tenen aplicacions en electrònica.

Els materials magnètics durs, a causa del seu elevat camp coercitiu, s'utilitzen en la fabricació
d'imants permanents en instruments de mesura, motors elèctrics, altaveus, etc.

4.3.1 Característiques dels materials magnèticament tous

Des del punt de vista de les aplicacions pràctiques, el que caracteritza aquests materials és el seu estret
cicle d'histèresi, de forma que una vegada retirat el camp magnètic extern aquests materials perden
ràpidament les seves propietats magnètiques, ja que la força coercitiva és petita. Amb això
s'aconsegueix un funcionament de "tot o res" molt interessant quan la inèrcia magnètica és
indesitjable, com passa, per exemple, en els circuits magnètics de les màquines elèctriques i els
transformadors,  com també en els nuclis dels relés, on interessa que l'armadura no quedi "enganxada"
quan el dispositiu està desconnectat. Per altra part ja hem indicat que un cicle d'histèresi de superfície
reduïda significa unes pèrdues per histèresi petites, ja que aquestes són proporcionals a l'àrea del cicle.

Podria esperar-se que el material magnèticament tou més utilitzat fos el ferro pur (abundància,
magnetització de saturació elevada, etc.), però malauradament el ferro tècnic (ferro dolç) es presenta
gairebé sempre amb una sèrie d'impureses que dificulten la seva utilització. El carboni i el nitrogen
precipiten lentament a les temperatures de funcionament i provoquen l'envelliment magnètic del
material; els elements desoxidants, addicionats voluntàriament o no en el procés d'elaboració (Mn,
Si, Cr, Al, etc.) formen precipitats perjudicials per a les propietats magnètiques. 

Per obtenir materials magnètics a preus assequibles, es busca adaptar el ferro a les exigències de la
indústria elèctrica i electrònica. Quasi tots els materials magnèticament tous utilitzats en la indústria
són aliatges binaris dels tipus següents:

1 Aliatges ferro-carboni (amb un baix contingut de carboni)

2 Aliatges ferro-silici

3 Aliatges ferro-níquel

4 Aliatges ferro-cobalt

5 Aliatges ferro-alumini
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Fig. 4.13 Corbes de magnetització d'alguns aliatges Fe-C magnèticament
tous

A més d'aquests aliatges binaris, se n'utilitzen també d'altres amb tres o més elements, si bé els
elements suplementaris s'addicionen per millorar certes característiques del material, com la
resistivitat, la maquinabilitat, etc.

A continuació es descriuen els aliatges més interessants utilitzats com a materials magnèticament tous.

4.3.2  Aliatges ferro-carboni

La presència de carboni al ferro pur augmenta la seva resistivitat elèctrica, disminueix la permeabilitat,
baixa el punt de saturació i augmenta la força coercitiva. Els aliatges amb continguts alts de carboni  es
consideren materials magnèticament durs, ja que la seva força coercitiva resulta important.

Els aliatges de ferro amb un baix contingut en carboni (acer dolç: 0,10-0,20% C) són materials
magnèticament tous i s'utilitzen en xapes magnètiques i en màquines elèctriques.

4.3.3  Aliatges ferro-silici

L'addició de silici al ferro permet obtenir una important reducció de les pèrdues del material, com a
conseqüència de dos efectes:
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Fig. 4.14 Resistivitat dels aliatges Fe-Si en funció del contingut de Si

a) Per una part, el silici reacciona amb les impureses, les quals poden eliminar-se juntament amb
l'escòria. Això implica un augment de la permeabilitat magnètica i una reducció de les pèrdues
per histèresi.

b) Per altra part, la presència de silici fa que aquests aliatges tinguin una major resistivitat elèctrica,
en comparació amb els aliatges Fe-C, amb la consegüent reducció de les pèrdues per corrents
induïts. 

A la figura 4.14 es mostra la variació de la resistivitat en funció del contingut de silici.

El major inconvenient dels aliatges Fe-Si és que les propietats anteriorment citades tenen valors tant
més interessants quant major és el contingut de silici, però el % de Si està limitat a causa d’un
augment de la fragilitat del material, que dificulta el procés de laminació; el contingut màxim de silici
està restringit a un valor màxim d'un 4 ÷ 5%. Per altra part, tal com es mostra a la figura 4.15, la
inducció de saturació disminueix en incrementar-se el contingut de silici. El preu dels aliatges Fe-Si
augmenta amb el contingut de silici.

Els aliatges Fe-Si constitueixen en l'actualitat els millors materials per a la fabricació de xapes
magnètiques per utilitzar en transformadors, generadors, etc., a causa de les baixes pèrdues
magnètiques que experimenten.

L'obtenció d'aquestes xapes magnètiques es realitza mitjançant una sèrie de processos successius de
laminació en calent. Finalment es realitza una recuita en atmosfera inerta per tal d'eliminar les
possibles tensions mecàniques que s'hagin pogut produir en el material.
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Fig. 4.15 Variació de la inducció de saturació de l´aliatge Fe-Si, en funció del contingut de silici

Les xapes magnètiques de Fe-Si reben diferents noms comercials, en funció del país d'origen i del
fabricant. Així, per exemple: Losil, Transil, Stalloy, etc.

Aliatges Fe-Si de gra orientat

Fins fa alguns anys, la major part dels aliatges ferro-silici per aplicacions magnètiques es produïen
mitjançant processos de laminació en calent. En els últims anys s'han introduït grans millores en la
fabricació mitjançant processos de laminació en fred, en comptes dels processos en calent. 

Com ja hem indicat en els materials magnètics, els cristalls presenten unes direccions preferents de
magnetització. Això comporta que el procés de laminació en fred i el posterior tractament tèrmic es realitzi
de forma que les direccions de més fàcil magnetització dels cristalls, direccions <001>, contingudes en
els plans {110} coincideixin tant com sigui possible amb la direcció de laminació (plans {110} paral·lels
a la superfície de laminació i direccions <001> paral·leles a la direcció de laminació). Aquesta orientació
condueix a una estructura magnètica particularment senzilla amb els dominis disposats en bandes
paral·leles, i que permeten obtenir excel·lents propietats magnètiques en la direcció de laminació. El
material preparat d'aquesta manera s'anomena de gra orientat; els materials de gra orientat presenten una
major permeabilitat i unes menors pèrdues per histèresi. No obstant això, s'ha de tenir en compte que
l'augment en la permeabilitat és solament efectiu quan la xapa es magnetitza en la direcció en què s'ha
laminat, mentre que en la resta de direccions la permeabilitat queda reduïda. Això es pot comprovar a la
figura 4.16, a on es mostren les corbes de permeabilitat en funció de la inducció per una xapa de Fe-Si (3%



16.000

24.000

  8.000

32.000

Inducció magnètica, B    [T  ·10  ]

  4   8   12   16
-1

0

150 Materials elèctrics i electrònics

Fig. 4.16  Corbes de permeabilitat en funció de la inducció per a una xapa de Fe-Si de gra orientat
(línia contínua) i per a una xapa de Fe-Si laminada en calent (línia discontínua).

 de Si) de gra orientat, en sentit longitudinal i transversal, com també les mateixes permeabilitats per
una xapa de les mateixes característiques però laminada en calent.Els grans ben orientats presenten
una estructura en dominis favorables, però a mesura que la seva orientació s'aparta del valor ideal,
l'estructura magnètica es complica. Això porta a una disminució de les propietats magnètiques a
mesura que s'accentua la desorientació dels grans.

Es fabriquen aliatges de Fe-Si de gra orientat, amb continguts de silici de fins a un 3,5% i diversos
gruixos. Les de major gruix (fins a 0,5 mm) s'utilitzen en els circuits magnètics de transformadors de
potència que treballen en la gama de freqüències industrials, i tendeixen a substituir les xapes de Fe-Si
laminades en calent, ja que presenten menors pèrdues per histèresi. Les xapes de gruixos menors
s'utilitzen en aplicacions en electrònica i en telecomunicacions, ja que per a freqüències elevades, les
pèrdues menors resulten moltes vegades determinants. Evidentment, en totes les aplicacions dels
aliatges de Fe-Si de gra orientat la magnetització s'ha d'efectuar en el sentit de la laminació, per tal
d'aprofitar les seves propietats direccionals degudes a l'orientació dels grans.

Les xapes magnètiques de Fe-Si de gra orientat reben diferents noms comercials, en funció del país
d'origen i del fabricant, com per exemple: Alphasil, Hipersil, Hyperm, Transcor, Crystalloy, etc.
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Fig. 4.17 Corba de magnetització d'una xapa magnètica de Fe-Si de gra
orientat

A la figura 4.17 es mostra la corba de magnetització d'una xapa magnètica de Fe-Si de gra orientat.

4.3.4 Aliatges ferro-níquel

Així com els aliatges Fe-Si són els més emprats en aplicacions generals (circuits magnètics de
transformadors, màquines elèctriques, relés, etc.), en  aplicacions especials els més utilitzats són els
aliatges Fe-Ni.

Com ja hem indicat, els aliatges Fe-Si tenen les seves característiques magnètiques limitades per raó
del contingut màxim de silici permès (. 3%); en canvi, els aliatges Fe-Ni, com també els Fe-Co, es
comercialitzen en diverses proporcions (entre un 36 i un 80% de Ni) i constitueixen un conjunt
d'aliatges que presenten una gran diversitat en les seves propietats magnètiques. El níquel és un
element que estabilitza la fase ( del ferro (austenita) i presenta un diagrama de fases que en condicions
industrials és el de la figura 4.18.

En aquest diagrama tenim: 

* fase " (ferrita) ferromagnètica a baixa temperatura.
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Fig. 4.18 Diagrama industrial Fe-Ni

* fase ( (austenita), que en el ferro pur o acers sempre és paramagnètica i que en aquests aliatges,
en canvi, s'observa una temperatura de Curie pel fet que el níquel sempre és ferromagnètic.

* fase $, que és una solució sòlida ordenada de molt baixa permeabilitat.

En funció de la propietat més destacada de cada aliatge, podem classificar els aliatges Fe-Ni en els
tipus que es detallen a continuació.

Aliatges Fe-Ni amb una elevada permeabilitat magnètica

Un material amb una elevada permeabilitat magnètica aconseguirà la inducció de saturació molt
ràpidament, de forma que el seu cicle d'histèresi serà rectangular i amb una àrea molt petita, és a dir,
serà estret i presentarà unes petites pèrdues per histèresi.

L'aliatge Fe-Ni més conegut amb aquestes propietats és el Permalloy 78 o Permalloy A (21,5% Fe,
78,5% Ni). Per obtenir una elevada permeabilitat, el material s'ha de sotmetre a un tractament
especial: després de la recuita usual a temperatures pròximes a 1.000 C ha de ser refredat ràpidament.o
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Fig 4.19 Cicle d'histèresi d'un material magnètic tou d'elevada permeabilitat

Aquest tremp es realitza per evitar la transformació desordre-ordre que presenta el sistema Fe-Ni; per
sota de 500 C, l'estructura d'equilibri és una cúbica centrada a les cares, amb els àtoms de Ni alo

centre de les cares i els de Fe als vèrtexs. Ara bé, el refredament ràpid suprimeix aquesta
transformació d'ordre i l'aliatge resta amb una permeabilitat més elevada (aproximadament del doble).

Es poden obtenir permeabilitats més elevades mitjançant una recuita magnètica, és a dir, amb un
refredament, des de 600 C, en presència d'un camp magnètic. L'aliatge presenta una intensao

anisotropia magnètica, de manera que les direccions de fàcil magnetització s'alineen amb la direcció
del camp magnètic aplicat durant el procés de refredament.

Posteriorment s'han desenvolupat altres aliatges del tipus Permalloy, com el Permalloy B (50% Ni,
50% Fe), el qual a més de tenir una elevada permeabilitat, presenta una elevada inducció de saturació,
o aliatges que contenen tres o més elements, com el Permalloy C o Permalloy al molibdè (18% Fe,
78,5% Ni, 3% Mo i 0,5% Mn), que presenta una elevada permeabilitat i una elevada resistivitat
elèctrica (per tant, tindrà poques pèrdues per histèresi i per corrents induïdes), o el Supermalloy (15%
Fe, 79% Ni, 5% Mo i < 1% Mn), que presenta una permeabilitat magnètica excel·lent. El molibdè
inhibeix la transformació desordre-ordre, amb la qual cosa no cal fer un refredament ràpid, i el
manganès estabilitza l´austenita.

A part de les sèries Permalloy (nom patentat per la companyia nord-americana Western Electric),
existeixen altres aliatges, que corresponen a diferents fabricants, com per exemple el Mumetal (19,5%
Fe, 75% Ni, 4% Cu i 1,5% Cr), que presenta característiques similars al Permalloy A.
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Fig. 4.20 Cicle d'histèresi típic d'un material magnètic tou de permeabilitat constant

Aliatges Fe-Ni d'inducció de saturació elevada

Quan el contingut de Ni està comprès entre un 35 i un 50%, els aliatges Fe-Ni presenten una menor
permeabilitat magnètica, però una inducció de saturació força més elevada. Això comporta un cicle
d'histèresi menys quadrat i amb una àrea més gran, és a dir, amb majors pèrdues per histèresi.

En aquest apartat es podria classificar el Permalloy B, o altres aliatges com el Monimax (50% Fe,
47% Ni, 3% Mo). Quant menor és la proporció de Ni, major resulta la inducció de saturació.

Aliatges Fe-Ni de permeabilitat constant

Un aliatge típic d'aquest tipus és l'anomenat Isoperm (50% Fe, 35% Ni i 15% Cu), el qual presenta
una permeabilitat aproximadament constant i igual a 100 per a valors de camp magnètic (H) de fins
a 8 ·10  A/m. A la figura 4.20 es mostra el cicle d'histèresi per aquest aliatge. Aquests aliatges3

mostren una petita inducció romanent i una permeabilitat constant.

 
Aquests aliatges s'utilitzen en la construcció dels nuclis magnètics de les bobines d'alta freqüència,
de manera que es renuncia a valors elevats de permeabilitat amb l'objecte que sigui constant (per
evitar endarreriments). A més, les pèrdues han de ser petites tenint en compte les altes freqüències de
funcionament.

Aliatges Fe-Ni de resistivitat elèctrica elevada

Quant major sigui la resistivitat elèctrica d'un material magnètic, menors seran les pèrdues per
corrents induïts. Està demostrat que quan la quantitat de Ni està compresa entre un 35 i un 48%,
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Fig. 4.21 Corba d'inducció del Thermopern, en funció de la temperatura

l'aliatge Fe-Ni presenta una elevada resistivitat elèctrica. Entre aquests aliatges podem destacar
l'anomenat Magaperm 4510 (45% Fe, 45% Ni, 10% Mo).

Aliatges Fe-Ni amb imantació dependent de la temperatura 

Els aliatges Fe-Ni amb un contingut de niquel proper al 30% tenen un punt de Curie molt baix, d’uns
100 C, per la qual cosa la imantació d'aquests materials disminueix notablement quan la temperaturao

s'apropa en aquest punt.

Els aliatges Fe-Ni sensibles a la temperatura tenen importants aplicacions en la compensació de
temperatura en els comptadors, contactors, relés, reactàncies i transformadors. 

En general, a més de Fe i Ni, tenen petites quantitats d'altres elements com Si, Mn, Cr etc. Com a
exemple d'aquests aliatges podem anomenar el Thermoperm (70% Fe, 30% Ni). A la figura 4.21 es
mostra la corba d'inducció d'aquest material en funció de la temperatura, per a un camp magnètic de
8.000 A·m-1

Aliatges Fe-Ni amb una elevada magnetostricció

Alguns aliatges Fe-Ni presenten elevats efectes magnetostrictius, de forma que es poden emprar en
les corresponents aplicacions (transductors magnetostrictius, sonar, etc.). Entre aquests aliatges podem
anomenar l'Invar (64% Fe, 36% Ni).
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Aliatges Fe-Ni de gra orientat

Amb els aliatges Fe-Ni amb un contingut de níquel proper al 50% s'han pogut obtenir propietats
magnètiques direccionals, és a dir, materials magnètics de gra orientat. Mitjançant una gran puresa
dels materials base i amb tractaments tèrmics adients, es pot aconseguir una orientació selectiva dels
grans, en dues direccions preferents sobre la superfície de la xapa, una d'elles paral·lela a la direcció
de laminat i l'altra perpendicular a aquesta direcció. D'aquesta forma s'obtenen materials de
permeabilitat molt elevada, petita força coercitiva i amb un cicle d'histèresi rectangular.

Encara s'obtenen millors propietats amb materials de gra orientat en una sola direcció. Això
s'aconsegueix fent una recuita magnètica a una xapa de gra orientat en dues direccions, és a dir,
efectuant la recuita en presència d'un camp magnètic paral·lel a la direcció de laminació, i refredant,
també en presència del camp magnètic, des de temperatures superiors a la temperatura de Curie.
Després d'aquest tractament tots els grans queden orientats en la direcció preferent més pròxima a la
del camp magnètic aplicat; d'aquesta forma s'obtenen cicles d'histèresi molt rectangulars, amb camps
coercitius i pèrdues per histèresi molt petites.

4.3.5 Aliatges ferro-cobalt

Els aliatges Fe-Co, amb un contingut de cobalt entre el 25 i el 50%, presenten la inducció de saturació
més elevada de tots els aliatges ferromagnètics coneguts, juntament amb una anisotropia
magnetocristal·lina ajustable mitjançant tractaments tèrmics. Per altra part presenten una temperatura
de Curie molt alta i una elevada permeabilitat magnètica en camps intensos.

El major inconvenient d'aquests aliatges és el seu elevat cost econòmic, respecte als aliatges Fe-Ni,
i també la seva dificultat de deformació (tant en calent com en fred), encara que es pot millorar per
addició de vanadi (2%) o crom (0,5%), amb la qual cosa s'augmenta també la resistivitat elèctrica de
l'aliatge.

L'obtenció d'unes bones característiques magnètiques  presenta certes dificultats degudes, per una
part, al fet que l'aliatge amb una composició d'un 50% de cobalt mostra, al voltant de 1.000 ºC, una
transformació de fase  ( 6 ", i per altra, al fet  que a 730 ºC es produeix una transformació desordre-
ordre. La primera impedeix la realització de recuites d'afinament a alta temperatura, per tal d'eliminar
les impureses residuals, i la segona deixa l'aliatge fràgil per sota dels 730 ºC. 

Com a aliatges típics d'aquest grup podem anomenar el Permendur (50% Fe, 50% Co) o el
Supermendur (49% Fe, 49% Co, 2% V). Aquests són un dels materials magnètics més emprats en la
fabricació de materials per embarcacions (avions, submarins, etc.) ja que la seva elevada inducció de
saturació permet construir aparells amb una forta potència.

Un altre aliatge emprat és el que té la composició 6% Fe i 94% Co, el qual no presenta la
transformació de fase  ( 6 ", i mostra una temperatura de Curie molt elevada, la qual cosa li permet
treballar fins a temperatures d'uns 950 ºC (bombes electromagnètiques per a metalls líquids).
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(4.19)

4.3.6  Aliatges ferro-alumini

Aquests aliatges tenen propietats similars a les dels aliatges Fe-Si, o fins i tot algunes de millors com
és una major deformabilitat o una major resistència a l'oxidació a temperatures elevades.

No obstant aquestes interessants propietats, els aliatges Fe-Al no són molt utilitzats a causa de l'elevat
preu de l'alumini i de les dificultats que es troben per realitzar tractaments tèrmics d'aquests aliatges.
Un exemple d'aquests aliatges és l'Alperm, amb una composició de 84% Fe i 16% Al.

4.4 Materials metàl·lics magnètics durs

 
4.4.1 Característiques dels materials magnètics durs 

Els materials amb propietats magnètiques dures o imants permanents són materials ferromagnètics que
una vegada imantats són susceptibles de guardar un determinat estat magnètic. La determinació
fonamental de les propietats magnètiques d'un material per imants permanents és fixada per la corba
de desmagnetització. Un bon imant permanent ha de tenir les característiques essencials següents:

* Que acumuli al seu interior el màxim de magnetisme possible, és a dir, que tingui una elevada
inducció romanent (B ).r

* Que aquest magnetisme no es perdi en sotmetre el material a l'acció de camps desmagnetitzants,
per la qual cosa és necessari que el material presenti una elevada coercitivitat (H ).c

A la figura 4.22 s'han representat les corbes de desmagnetització corresponents a dos materials típics
utilitzats en la construcció d'imants permanents. La corba 1 correspon a un material d'alta romanència
i moderada força coercitiva mentre que la corba 2 correspon a un material de baixa romanència i alta
coercitivitat. El material ideal per a la construcció d'imants permanents seria aquell la corba del qual
s'aproximés al rectangle de la figura, ja que en aquest cas el material presentaria una elevada
romanència i una elevada coercitivitat.

Es defineix l'energia externa o producte d'energia d'un material magnètic com el producte de les
magnituds  inducció magnètica i camp magnètic,
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Fig. 4.22 Corbes de desmagnetització

Fig. 4.23 Determinació gràfica de les característiques de funcionament d´un
imant permanent

D'acord amb això, un material per a imants permanents serà millor com major sigui la seva energia
externa. Per determinar les característiques d'un material dur es representen conjuntament la corba
de desmagnetització i la corba d'energia externa  (la inducció enfront de BH).

El valor (BH)  s'anomena índex d'energia o índex de qualitat d'un material magnètic que es potmax

determinar directament si coneixem la corba BH o bé gràficament a partir de la corba de desimantació
(figura 4.23). 



Materials magnètics 159

Per calcular gràficament l’índex d´energia, dibuixem línies perpendiculars als eixos pels valors de Hc

i B , les quals es tallen en P. Si unim aquest punt P amb l'origen O, la recta OP talla la corba H B  enr c r

el punt M. El producte de les coordenades d'aquest punt ens dóna el valor buscat.

Un material magnètic dur, a més, ha de presentar les característiques següents:

* Una elevada magnetització de saturació, B , que s'obté utilitzant àtoms que presentin momentss

magnètics intrínsecs importants (Fe, Co).

* Una temperatura de Curie netament superior a la temperatura ambient, la qual cosa permet elevar
la temperatura de treball del material.

* Una alineació de les direccions preferents de grans o de les partícules magnètiques que, en
conferir al material una marcada anisotropia magnètica, assegura un factor de rectangularitat del
cicle d'histèresi B /B  . 1, i permet a l'índex d'energia (BH)  d'aproximar-se al seu valor límitr s max

teòric B /4µ .r 0
2

* Unes propietats mecàniques (resistència, duresa, ductilitat, etc.) i químiques (resistència a la
corrosió) apropiades de forma que el cost de producció sigui compatible amb una producció
industrial. Sovint és necessari arribar a un compromís entre aquestes últimes condicions i les
prestacions magnètiques del material.

4.4.2  Mecanismes d’enduriment magnètic. Classificació dels materials metàl·lics magnètics durs

Els aliatges per a imants permanents poden classificar-se de moltes maneres. La que presentem a
continuació és pel tipus de tractament d'enduriment magnètic al qual han estat sotmesos.

L'obtenció d'un camp coercitiu elevat, és a dir, d'una bona resistència a la desmagnetització, pot
aconseguir-se per dos mecanismes diferents, o bé fent que el desplaçament de les parets de Bloch sigui
difícil, o aconseguint que el mecanisme de magnetització sigui únicament per rotació dels dominis
(pólvores magnètiques). A continuació analitzem els dos mecanismes.

Mecanismes per dificultar el desplaçament de les parets de Bloch

Alguns materials deuen la seva elevada coercitivitat al fet que el desplaçament de les parets està
bloquejat o dificultat per obstacles que troben durant el seu moviment sota l'acció d'un camp
desmagnetitzant. Aquest resultat s'aconseguirà amb un elevat grau d'heterogeneïtat del material,
obtingut mitjançant variacions en la composició o per l'acció de tractaments tèrmics o mecànics:
precipitació d'una fase no magnètica dins una matriu magnètica, tensions internes degudes al treball
mecànic, presència d'inclusions no magnètiques que creïn camps de dispersió, discontinuïtats en el
material (vacants, dislocacions, fronteres de gra), etc.
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Existeixen bàsicament quatre tipus de tractaments emprats per a l'enduriment magnètic dels materials:

(a) Enduriment per tremp martensític

* Acers

(b) Enduriment per precipitació

* Aliatges F-Mo

* Aliatges Fe-Co-X (X: V, Mo, Al, W i Ti).

* Aliatges Cu-Ni-X (X: Fe i Co).

* Aliatges Al-Ni-Co.

(c) Enduriment per transformacions ordre-desordre 

* Aliatges Pt-Co, Pt-Fe, Pt-Ni.

* Aliatges Mn-Al.

(d) Enduriment per deformació en fred

* Aliatges Cu-Ni-Co, Cu-Ni-Fe.

* Aliatges Ag-Mn-Al (Silmanal).

* Aliatges Fe-Co-V (Vicalloy).

(a) Enduriment per tremp martensític

Aquest tractament és aplicable als acers, en els quals l'enduriment magnètic s'obté com a resultat d'un
tractament tèrmic de tremp. L'increment de la força coercitiva ve determinat, principalment, per la
formació de martensita, fase tensionada que proporciona una elevada duresa mecànica i magnètica.
Això és degut al fet que les tensions estructurals impedeixen el creixement i la rotació dels dominis.

Els acers per a  imants permanents es troben generalment com a productes semiacabats i han de rebre la
forma definitiva, ser tractats tèrmicament i magnetitzats posteriorment. Per donar a l'imant la forma
desitjada s'haurà de sotmetre a processos de forja, mecanitzció, etc. Aquestes operacions són difícils i
requereixen un acurat tractament tèrmic posterior per evitar la formació d'esquerdes i deformacions.
Aquests tractaments consisteixen en recuita, tremp, imantació i envelliment artificial a baixes
temperatures. 
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Fig. 4.24 Diagrama d´equilibri Fe-Fe C3

L'estructura martensítica s'obté per l'austenització de l'acer, seguida d'un tremp. La imantació de
l'acer després del tremp requereix de l'aplicació de forces magnètiques elevades (de 4 a 6 vegades la
força coercitiva màxima que ha de tenir el material). L'envelliment artificial estabilitza les propietats
magnètiques del material.

S'observa un increment complementari de duresa en el cas que simultàniament amb la martensita hi
hagi present austenita retinguda (paramagnètica), la qual fa el paper d'una inclusió no magnètica. La
influència que el revingut exerceix sobre les propietats magnètiques és oposada a la del tremp, en
disminuir la força coercitiva i augmentar la inducció de saturació i la permeabilitat. 

El material més corrent i econòmic és l'acer al carboni: a mesura que augmenta el % de carboni,
disminueix la inducció de saturació i augmenta la força coercitiva. El màxim producte d'energia (B
H) s'aconsegueix en els acers eutectoides. Per altra part, l'addició a l'acer d'elements aleants que
formin carburs estables (W, Cr) produirà la formació de centres de tensions, que dificultarà el
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Fig. 4.25 Corbes de desmagnetització i energia externa per als aliatges:  A - acer al carboni;
B - acer al tungstè; C - acer al crom;D - acer al crom-cobalt;E - acer al cobalt 

moviment de les parets. Així doncs, l'addició d'aquests elements produeix un increment de H , si béc

no hi ha una disminució considerable de la B .s

(b) Enduriment per precipitació

Aquests aliatges no contenen carboni. L'enduriment magnètic s'obté, entre altres, per la precipitació
fina i dispersa d'una segona fase no magnètica o poc magnètica dins una matriu ferromagnètica.
Aquests aliatges presenten l'avantatge de ser dúctils, mal·leables i fàcilment mecanitzables. 

* Aliatges Fe-Mo

Els aliatges Fe-Mo (15% at Mo) constitueixen un exemple senzill d'aquest tipus de tractament.Aquests
aliatges presenten per sobre de 1.300 C una fase única, perquè existieix una solubilitat total entreo

ambdós metalls. Mitjançant un refredament ràpid (tremp de solubilització) es manté la solubilitat a
temperatura ambient i s’obté una solució sòlida sobresaturada. Un tractament posterior de revingut a
600 C durant algunes hores (envelliment o maduració) produeix la precipitació de la fase ,o

(paramagnètica). Aquesta distribució de la fase , originarà el comportament d'imant permanent.
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Fig. 4.26 Diagrama d´equilibri Fe-Mo

* Aliatges Fe-Co-X,

Entre tots aquests aliatges, el més important és el conegut amb el nom de Vicalloy (Fe-Co-V); la constitució
del material base és: 50-52% Co, 3-15% V i la resta Fe. Els aliatges Fe-Co presenten a elevades temperatues
un solució sólida ( (c.c.c.) paramagnètica i a baixes temperatures la fase ferromagnètica " (c.c.). En
addicionar vanadi s'estabilitza a temperatura ambient la fase austenítica ((), no magnètica. Mitjançant una
deformació mecànica severa en fred es produeix la transformació total ( µ " i s'obté un aliatge
ferromagnètic amb una forta anisotropia magnètica. Un posterior tractament tèrmic d'envelliment
transforma parcialment la fase " en ( i queda una matriu magnètica amb un precipitat paramagnètic i, en
conseqüència, s’incrementa la coercitivitat i disminueix la inducció de saturació.

* Aliatges Cu-Ni-Fe i Cu-Ni-Co

La composició de l'aliatge Cu-Ni-Fe és d'un 50-60% Cu, 20% Ni i la resta Fe. Aquest aliatge es
caracteritza per la seva ductilitat, que permet treballar-lo mecànicament i ser laminat en xapes molt
primes.
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Fig. 4.27 Corbes de desmagnetització i energia externa per als aliatges:  A - Cunife I,
B - Cunife II, C - Cunico, D - Vicalloy I, E - Vicalloy II i F - Silmanal. 

L'aliatge Cu-Ni-Co té unes composicions que varien entre un 25-50% Co, 20-26% Ni i 25-60% Cu.
Presenta característiques similars a l'aliatge anterior.

Aquests aliatges mostren al voltant de 1.000 ºC una solució sólida ( (c.c.c.); amb un refredament lent
fins a temperatura ambient s'obtenen dues fases c.c.c. de xarxes diferentes: la (  rica en coure i1

amagnètica i la (  rica en Ni-Fe o Ni-Co i ferromagnètica. Si s'efectua un tremp amb aigua, a partir2

de 1.100 ºC no se  separen les dues fases i s’obté una única solució sobresaturada. En fer un revingut
a 600 ºC durant algunes hores es forma una dispersió fina dels dos constituents.

Per altra part, aquests aliatges, i sobretot el Cu-Ni-Fe, poden ser sotmesos a una deformació per
laminació en fred que, per alineació de les fines partícules de la fase ( , confereix al material una2

anisotropia en el sentit de la laminació. 

* Aliatges Alnico

Aquests aliatges base ferro són els imants metàl·lics permanents més utilitzats, per les seves propietats
d'elevada remanència i excel·lent estabilitat termomagnètica a temperatures elevades (500 ºC). A
causa d'una elevada duresa i una relativa fragilitat, els imants Alnico s'han d'obtenir per tècnica de
colada ja que no poden ser mecanitzats pel risc de formació d'esquerdes. En el cas d'imants petits es
recorre a la metal·lúrgia de pólvores.
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Fig. 4.28 Diagrama d´equilibri cobalt-platí

Aquests aliatges formen a 1.300 ºC una solució sòlida amb una distribució aleatòria dels àtoms en les
diferents posicions de la xarxa c.c. Si es realitza un tremp i posteriorment un revingut a 800 ºC es
descompon en les fases " i "', ambdues c.c. La fase "', rica en Fe i Co, presenta una magnetització
molt més elevada respecte a la fase ", rica en Al i Ni. Si l'escalfament a 800 ºC s'efectua en presència
d'un camp magnètic, la fase " s'orienta en direcció del camp i la fase dispersa "' precipita en forma
de fines partícules allargades dins de la matriu ". Un escalfament posterior, durant 14 hores a 580 ºC,
augmenta la força coercitiva, a causa de segurament la difusió dels àtoms de Fe i Co de la fase " a
la "', i s’obté una " paramagnètica. En resum, després del tractament tèrmic, l'estructura de l'Alnico
està formada per una fase finament dispersa "', allargada i d'elevada saturació magnètica, atrapada
en una matriu de fase " paramagnètica.

(c)  Enduriment per transformacions ordre-desordre 

Alguns aliatges presenten una temperatura crítica per sobre de la qual els àtoms que estan en una
solució sòlida es troben distribuïts a l'atzar. A temperatures inferiors a la crítica, existeix una migració
selectiva d'aquests àtoms cap a posicions reticulars determinades que dóna una fase ordenada
(formació de super-xarxes), un exemple d'aquest tipus és l'aliatge Pt-Co (77% at Pt-23% at Co)
(figura 4.28).
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Fig. 4.29 Diagrama d´equilibri alumini-manganès

Aquest aliatge presenta una fase desordenada c.c.c. ferromagnètica a temperatures superiors a la
crítica (825 C), amb una mal·leabilitat excel.lent. Per sota d'aquesta temperatura aquesta fase éso

susceptible d'ordenar-se segons un procés de nucleació i creixement de gèrmens coherents amb la
matriu. L'estructura de la fase ordenada és tetragonal de cares centrades, amb un apilament alternat
de plans (100) d'àtoms de Co i Pt. Mitjançant un tractament de tremp des de 1.000 C s'evita aquestao

transformació desordre-ordre i s’obté una fase desordenada a temperatura ambient. Un posterior
revingut durant 30 minuts a 650 C provocarà la transformació parcial de la fase desordenada i donarào

una fase ordenada. Amb això s'obtindrà a temperatura ambient una matriu desordenada ferromagnètica
i una segona fase ordenada paramagnètica (precipitada) amb la qual s'aconsegueix un enduriment
magnètic del material.

Un cas particular el constitueixen els aliatges Mn-Al (aliatges d'Heusler), en els quals la combinació
de dos elements no ferromagnètics (Mn és antiferromagnètic, i Al és paramagnètic) permet obtenir
un material amb propietats magnètiques (variació de l´energia de canvi, com a conseqüència de la
variació de la distància interatòmica entre els àtoms de manganès). Aquest és el cas de l'aliatge que
conté entre un 68 i un 75% de Mn (figura 4.29), a on una fase hexagonal (,) en refredar-se, pot
transformar-se al voltant de 800 C en una fase J de composició Mn Al , ordenada amb unao

1,1 0,89

estructura tetragonal de cares centrades i ferromagnètica. Aquesta fase pot obtenir-se o bé mitjançant
un refredament per sota de 800 C a una velocitat situada entre 350 i 78 C/s (les velocitats méso o

ràpides retindran la fase ,, i les més lentes donaran les fases estables (  i $ ), o per tremp en aigua2 Mn

de la fase , i revingut entre 300 i 700 C. També cal indicar que l'addició de carboni estabilitza la faseo

J, i que per a continguts lleugerament superiors al límit de solubilitat dins la fase J s'incrementa Hc

pel fet que es formen precipitats a l'interior del gra (Mn AlC) i per a concentracions de carboni3

superiors es formen precipitats Al C  situats a les fronteres de gra, els quals disminueixen la mida de4 3

gra del material i, per tant, s'incrementarà la dificultat en el desplaçament de les parets de Bloch.
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(d)  Enduriment per deformació en fred

La majoria dels metalls són dúctils i es poden treballar en fred. En un metall que està sotmès a un

esforç, els plans i les direccions de lliscament depenen de l'estructura cristal·lina. En un material

policristal·lí, solament una fracció dels cristalls es troben en posició favorable per lliscar fàcilment

sota un esforç.

El fet interessant és que materials que normalment tenen unes propietats magnètiques quasi negligibles

poden, mitjançant una deformació en fred, adquirir propietats comparables a les d’un imant

permanent. Els processos de deformació en fred creen tensions internes a la xarxa cristal·lina amb la

qual cosa enduriran magnèticament el material, ja que dificultaran els mecanismes de magnetització

i desmagnetització.

Per altra part, en aquells aliatges que es trobin en situació metastable a temperatura ambient, una

deformació en fred pot portar a la separació de dues o més fases, alguna de les quals pot ser no

magnètica i estar distribuïda de forma similar a la que es produeix en els aliatges endurits per

precipitació.

A més, en altres casos, hi ha la possibilitat que un aliatge que presenti una fase no magnètica estable

a temperatura ambient pugui ser treballat en fred i transformar-se parcialment en una fase

ferromagnètica, adquirint el material propietats magnètiques; aquest és el cas dels acers inoxidables

austenítics els quals presenten propietats paramagnètiques, però una deformació en fred pot provocar

la transformació parcial de l'austenita en martensita, que és ferromagnètica. 

Cal destacar també que el procés de laminat o estiratge en fred proporcionarà al material un caràcter

magnètic anisòtrop, que presentarà una major permeabilitat en la direcció de laminació. La realització

posterior  d’una recuita de recristal·lització augmentarà la permeabilitat magnètica i disminuirà la

força coercitiva, i s’obtindran valors aproximadament iguals als que presentava el material abans de

l'enduriment.

A aquest grup pertanyen els aliatges Cu-Ni-Co, Cu-Ni-Fe, Silmanal i Vicalloy, els quals milloren les

seves propietats magnètiques mitjançant procesos alternats de deformació en fred i tractaments

tèrmics.

A la taula 4.3 es mostren les característiques magnètiques d’alguns aliatges magnètics durs emprats

industrialment.
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Taula 4.3 Composició i propietats magnètiques típiques d´alguns aliatges metàl.lics magnètics durs

Aliatges Composició (% pes) B  H (B H)   r

(T)  (kA/m) kJ/m
c màx

3

Alnico Co    Al    Ni    Cu    Ti    altres   
base 

Isòtrops 12/6  12     10    21     2       2     - - -       0,70  55 13,6
17/9  Fe 0,65  80 18   

Anisòtrops 44/5  28       7    18     4     6,5    - - -       1,27 52 44   
(orientats) 38/11  " 0,87 122 42,4

36/15 24       8    14     3      - -    Si  0,4   0,79 176 55   
36/15  " 0,83 163 55   

34     7,5   15     4     5,5    - - -       
 "
38     7,5   14     3       8     - - -       
 "
38     7,5   13     3       7     Nb 0,5  
 "

Acer martensític  C    Mn    Cr    altres base 

Acer al carboni  1     0,5 Fe  0,90 4 1,60
Acer al crom 1,1   0,4     6 "   0,95 6 2,40
Acer al tungstè 0,7   0,5    0,5     W  6 "   0,95 6 2,65
Acer al cobalt 0,7    4,2     Co  4    W  5 "   1,00 19 8,20

Silmanal Ag  86,8; Mn  8,8; Al  4,4 0,055 45,6 0,5

Cunico Cu  50; Ni  22; Co  28 0,34 56,8 6,8

Cunife Cu  60; Ni  20; Fe  20 0,55 42 11,2
(anisòtrop)

Vicalloy I Co  52; V + Cr  9,5; fe  38,5 0,75÷1, 18,4 ÷ 24 6,4 ÷
(isòtrop) 1 10,4

Vicalloy II Co  52; V + Cr  12; Fe  36 1,1÷1,2 22 ÷ 33 13,6 ÷ 27
(anisòtrop) 7

Pt - Co Pt  77; Co  23 0,64 400 76

Mn - Al - C Mn  70; Al  29,5; C  0,5 0,61 216 56
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Mecanisme de magnetització per rotació dels dominis

Una altra possibilitat d'obtenir un camp coercitiu elevat és la fabricació de materials formats per
partícules monodomini. Si les partícules que constitueixen el material tenen dimensions suficientment
petites (de 0,1 a 0,01 µm), l'energia magnètica serà massa petita per subministrar el treball necessari
per a la creació d'una paret, amb la qual cosa cada partícula estarà formada només per un domini
magnètic. Això implica que les variacions de magnetització del material seran degudes únicament a
la rotació dels moments magnètics de cada partícula. Perquè es produeixi aquesta rotació serà
necessari vèncer l'energia d'anisotropia magnetocristal·lina i l'energia de magnetostricció, que
únicament serà possible sota l'efecte de camps desmagnetitzants intensos, és a dir, incrementant la
coercitivitat del material.

Si les partícules són massa fines (< 0,01 µm), el material pot perdre les seves propietats
ferromagnètiques per un gir espontani de les partícules monodomini. El material es comporta llavors
de forma paramagnètica amb un moment magnètic elevat i una força coercitiva nul·la
(superparamagnetisme). 

Aquestes observacions són la base de l'obtenció dels imants moderns, fabricats a partir de partícules
monodomini, ja sigui metàl.liques (apartat 4.5.2) o ceràmiques (apartat 4.6.2) aglomerades mitjançant
una resina plàstica o un metall no magnètic, o bé comprimides i sinteritzades.

4.5 Polvores magnètiques metàl·liques

La necessitat de tenir materials magnètics d'alta qualitat ha portat al desenvolupament de nuclis i
imants a base de partícules aglomerades o bé sinteritzades. En les pólvores magnètiques formades per
partícules petites aglomerades, aquestes estan separades entre si per una resina aglutinant o bé per un
metall no magnètic. La presència de porositat en el material implica que la permeabilitat efectiva (µ )e
sigui inferior a la permeabilitat intrínseca (µ ) del material ferromagnètic de partida. Aquestai

disminució es pot evitar parcialment emprant altes pressions de compressió, una menor quantitat de
resina aglutinant i utilitzant un pols que pugui deformar-se amb facilitat.

En el cas de pols magnètics sinteritzats, el procés de conformació implica un premsat dels pols seguit,
o bé simultàniament, d'un augment de temperatura, amb la qual cosa s'afavoreix la difusió entre els
pols i assegura una bona unió del material.

Aquests processos permeten d'obtenir materials magnètics amb formes complexes, evitant possibles
tensions internes. Per altra part, la presència d'intersticis aeris o aglomerant orgànic entre partícules
afavoreix un augment de la resistivitat, i per tant, minimitza les pèrdues per corrents de Foucault.

Tal com ja hem indicat a l'apartat anterior, la mida de les partícules estarà en funció del tipus de
material a preparar: si és un material tou, la mida pot variar entre 1 i 100 µm, sense que arribin a ser
monodomini; si és un material dur interessa que siguin les més petites possible per tal d'obtenir
monodominis, amb mides entre 0,1 i 0,01 µm. Si les partícules tenen menys de 0,01 µm, l'orientació
dels dominis es pot produir aleatòriament a causa l'energia tèrmica, i el material es comporta com a
paramagnètic.
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Fig. 4.30 Camp coercitiu dels pols de ferro pur en funció de la mida de les partícules

4.5.1 Pols magnètics tous

Tot i que parlem de pols magnètics tous, s'ha de tenir present que la coercitivitat d'aquests pols és
superior respecte a la dels materials màssics tous, pel fet que estan formats per partícules amb una
mida molt petita. A continuació descriurem els materials magnètics tous més importants a base de
pols.

*  Pols de Fe

S'obtenen per descomposició del pentacarbonil de ferro, el qual condueix a pols esfèrics amb una mida
mitjana de 10 µm i amb una bona puresa química. Presenten pèrdues per histèresi i per corrents induïts
petits. Ara bé, la permeabilitat no és gaire elevada, ja que el material és difícil de comprimir a causa
de la seva elevada duresa.

*  Pols de Fe-P

El P actua com a desoxidant del Fe i s’obté una coercitivitat menor que amb el Fe pur, i el fa útil per
a aplicacions de ràpida resposta magnètica. Aquests pols es preparen per compactació i sinterització,
amb un contingut final de P del 0,6%.

*  Pols de Fe-Ni

Els Permalloys polvoritzats s'utilitzen en aplicacions similars a les del Fe polvoritzat i el substitueixen
en aplicacions especials. La propietat més important d'aquests materials és la seva permeabilitat
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inicial, si bé la saturació magnètica és inferior a la del ferro. A causa de l'elevada ductilitat i tenacitat,
aquest material es polvoritza amb dificultat, però aquest problema es pot resoldre fragilitzant l'aliatge
mitjançant la incorporació de petites quantitats de sofre. Un inconvenient d'aquest material és l'elevat
cost econòmic.

4.5.2 Pols magnètics durs

Les propietats magnètiques dels imants fabricats amb partícules monodomini són degudes a
l'anisotropia de forma de cada partícula o bé a la seva anisotropia magnetocristal·lina.

A continuació descriurem els més importants.

*  Pols d'Alnico

Els aliatges Alnico (Al-Ni-Co-Fe), de diverses composicions, constitueixen un sistema metal.lúrgic
complex, en els quals una cristal·lització en estructura columnar, com també una precipitació d'una
fase magnètica en forma de partícules allargades de mida petita (monodominis) i orientades adientment
confereixen a aquests materials unes excel·lents propietats magnètiques. 

Aquests materials són fràgils, dificils de mecanitzar, però fàcils de trirurar, per tal d'obtenir pols per
a fabricar imants de diverses formes: per compressió d'aquests pols aglutinats amb una resina
termoendurible o per sinterització. En el cas de partícules aglomerades amb un material no magnètic,
aquests imants tenen una bona coercitivitat, però petits valors de B  i (BH), que limiten les sevesr

posibilitats d'utilització.

*  Pols de Fe i de Fe-Co

Aquests materials estan formats per partícules monodomini de Fe o Fe-Co (de 30 a 35% de Co) de
forma esfèrica (i de 10 a 100 nm) o allargada. Les primeres tenen una baixa anisotropia
magnetocristal·lina, la qual cosa condiciona l'aplicació en imants permanents. Aquesta característica
es pot millorar utilitzant partícules amb forma d'agulles allargades (i d'aproximadament 20 nm) i
alineades, de manera que l’anisotropia de forma porta a coercitivitats i productes d'energia més grans.
Aquestes partícules allargades s'obtenen per deposició electrolítica, es recobreixen amb estany o plom,
que actua com a matriu aglomerant no magnètica, i es comprimeixen a la forma desitjada, sota l'acció
d'un camp magnètic, que produeix l'alineació.

*   Pols en base Terres rares

La combinació d'elements de terres rares amb metalls de transició permet reunir, dins un mateix
material, les propietats principals que caracteritzen un bon imant: una forta anisotropia
magnetocristal.lina, una temperatura de Curie i una imantació de saturació relativament elevades, una
resistència excepcional a la desimantació i al mateix temps una bona romanència. Tenen un cicle
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Fig. 4.31  Regió rica en cobalt del diagrama d´equilibri samari-cobalt

d'histèresi rectangular que comporta un producte d'energia (BH) excel·lent. Són els imants ideals,
però tenen un preu molt elevat.

Actualment, els imants comercials solen ser a base de cobalt i samari (SmCo  i Sm Co ) i de neodimi-5 2 17

ferro-bor ( Nd Fe B ).15 77 8

Els de Sm-Co poden obtenir-se tant per sinterització com per aglomeració. Els primers són durs i
fràgils i únicament poden ser mecanitzats amb SiC o diamant, mentre que els aglomerats presenten
major facilitat de fabricació i una bona resistència a la corrosió. En general les propietats magnètiques
són millors en els sinteritzats.

Els imants de Nd-Fe-B s'obtenen per sinterització i presenten propietats similars o superiors als polsos
SmCo , però la seva utilització queda restringida a temperatures inferiors a 150 C. La substitució17

o

parcial del Fe pel Co (inferior al 10%) augmenta la imantació de saturació i la temperatura crítica,
però disminueix la força coercitiva.
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Taula 4.4 Composició i propietats magnètiques d´alguns imants de terres rares

Material Composició B H (B H)
(% en pes) (T) (kA/m) (kJ/m )

r c màx.
3

Sinteritzat
SmCo (anisòtr.) Sm 36; Co 64 0,9 700 1595  

Sm Co Sm 26; Co 50 1,1 512 2402 17

(anisòtr.) Fe  15; Cu  6
Zr 2,5

Aglomerat
SmCo  (isòtrop) Sm 36; Co 64 0,33 250 205 

SmCo  Sm 36; Co 64 0.64 480 805

(anisòtr.) Sm 26; Co 50; 0,91 590 150
Sm Co Fe  15; Cu  62 17

(anisotr.) Zr  2,5

Nd-Fe-B Nd Fe B 1,23 880 290
(sinteritzat)
Nd-Fe-B (solidif. Nd Fe B 1,17 840 256
ràpidament)

15 77 8

13 83 4

4.6 Materials ceràmics magnètics

4.6.1 Ferrimagnetisme

Alguns materials ceràmics presenten un comportament ferrimagnètic, que comporta una disposició
antiparal·lela dels espins, però a diferència dels antiferromagnètics, existeix una magnetització neta
deguda al fet que el valor dels dipols magnètics no és el mateix en els dos sentits.

El material ferrimagnètic més antic conegut és la magnetita o ferrita de ferro ( FeO.Fe O  ), la qual2 3

presenta dos tipus d'ions magnètics, el Fe  i el Fe , que tenen una interacció de canvi que comporta2+ 3+

un acoblament antiparal·lel dels espins i de diferent magnitud.

Aquests materials ceràmics ferrimagnètics s'obtenen generalment per un procés de sinterització a
partir dels corresponents òxids o carbonats.

4.6.2 Materials ceràmics tous: ferrites i granats

Els materials ceràmics es poden classificar en tous i durs però s'ha de tenir en compte que les
propietats magnètiques dels tous són de magnituds més elevades que els materials metàl·lics tous.
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Fig. 4.32 Estructura cristal·lina de la magnetita

*  Ferrites toves

La fórmula general d'aquests materials és MO·Fe O , on M és un ió metàl·lic bivalent (M= Fe, Ni,2 3

Mn, Zn,Cu...). La seva estructura és del tipus espinel·la. En l'espinel.la invertida la cel·la unitària
està formada per vuit subcel·les, i en cadascuna d'elles existeix una disposició característica dels ions
M  i Fe . En una subcel·la els ions oxigen defineixen una estructura c.c.c. dins de la qual l´ió M2+ 3+ 2+

se sitúa en un interstici octaèdric (núm. de coordinació 6) i els dos ions Fe  es distribueixen un en3+

un interstici octaèdric i l'altre en un interstici tetraèdric (nº de coordinació 4). Els ions situats en
intersticis tetraèdrics s'alineen de manera que el seu moment magnètic s'oposa al dels ions situats en
intersticis octaèdrics. Així doncs, els moments magnètics dels ions Fe (octaèdric) i Fe (tetraèdric)3* 3+

es compensen mútuament de forma que la magnetització neta del material és deguda als ions M . En2+

funció de la naturalesa de l'ió bivalent podrà augmentar o disminuir la magnetització del material.

Aquests materials tenen valors de B  inferiors als materials ferromagnètics, però presenten unas

resistivitat elèctrica molt superior, amb la qual cosa les pèrdues per corrents de Foucault són petites.
A la pràctica s'utilitzen barreges de ferrites que proporcionen al material una magnetostricció i una
anisotropia baixes, que permet obtenir majors permeabilitats que amb les ferrites simples, si bé baixen
els valors de saturació. Un exemple comercial d'aquests materials és l'anomenat Ferroxcubo B, el qual
està constituït per un 36% de NiO.Fe O  i un 64% de ZnO.Fe O . La ferrita de Zn té l'estructura2 3 2 3

espinel·la normal; el Zn substitueix ions Fe  de les posiciones teraèdriques i origina un increment de3+

magnetització. En la figura següent es mostra el cicle d'histèresi d'aquest material.
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Fig. 4.33 Cicle d´histèresi de la ferrita Ni-Zn d´alta permeabilitat magnètica

A continuació s'indiquen les imanacions de saturació per algunes ferrites a temperatura ambient. Els
valors corresponents a les barreges de ferrites són aproximats, ja que depenen de la proporció dels
elements que les formen.

Taula 4.5  Propietats magnètiques típiques de les ferrites toves

Material Permeabilitat relativa Inducció de saturació Resistivitat elèctrica
inicial Tesles S.m

Ferroxcubo A 1.200 0,36 0,5 10
(48% MnO-Fe O -2 3

52% ZnO-Fe O )2 3

6

Ferroxcubo B 650 0,29 10
(36% NiO-Fe O -2 3

64% ZnO-Fe O )2 3

3

 NiO-Fe O 17 0,23 102 3
3

*  Granats

Els granats són òxids ferrimagnètics que incorporen els ions terres rares a la seva estructura. Aquests
ions tenen grans moments magnètics, els quals són generalment trivalents i massa voluminosos per als
intersticis tetraèdrics de les ferrites. Els granats tenen la fórmula 3M O .5Fe O , on M és l'element2 3 2 3

trivalent terra rara (Sm, Eu, Gd, Nd, Pm). Un granat utilitzat comercialment és el YIG, que correspon
al compost 3Y O ·5Fe O , el qual presenta una resistivitat elevada i petites pèrdues per histèresi.2 3 2 3
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Fig. 4.34 Corbes de desmagnetització i energia externa de les hexaferrites de bari: (A) Ferribarita
I; (B) Ferribarita II

4.6.3 Materials ceràmics durs: ferrites dures

Les ferrites magnèticament dures constitueixen la part més important de la producció total d'imants
industrials. Si bé les característiques magnètiques són relativament modestes, això es compensa pel
seu cost baix. La seva bona resistència a la desimantació deguda a un camp coercitiu elevat permet
la seva utilització en forma de làmines de petit gruix. Tenen una resistivitat elevada que permet l'ús
en aplicacions d'alta freqüència. L'inconvenient d'aquests materials, inherent a la seva composició,
és el baix valor de B .r

Les ferrites comercials són les anomenades Ferroxdur que són hexaferrites de bari, d'estronci o de
plom amb fórmula general MO·6Fe O , on M és l'element bivalent. La introducció de l'òxid de bari,2 3

estronci o plom dins la xarxa ortoròmbica de l'òxid antiferromagnètic "-Fe O  dóna un compost2 3

d'estructura hexagonal, amb una elevada anisotropia magnetocristal·lina.

A temperatura ambient l’hexaferrita de Sr té una coercitivitat més alta que qualsevol altre material,
a excepció dels aliatges terres rares-cobalt. La coercitivitat de les hexaferrites comença a disminuir
als 50 C i s'anul·la als 450 C.o o

Les hexaferrites es preparen a partir dels seus òxids i carbonats, amb un procés crític perquè s'hi
poden introduir defectes com vacants d'oxigen o d'alcalinoterris, reducció del Fe  o agregats de2+

dislocacions.

Una aplicació de les ferrites és en els imants plàstics o flexibles, que estan formats per aglomerats de
pols de ferrita de Sr amb resines plàstiques o cautxú sintètic (elastòmers). S'obté un material que es
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pot modelar fàcilment (per compressió o laminat es produeix un alineament que dóna propietats
anisòtropes) en forma de cintes, barres, etc., que tot i que no tenen característiques magnètiques molt
elevades, són suficients per moltes aplicacions pràctiques. Un exemple d'aquests és el Ferriflex.

Taula 4.6  Propietats magnètiques dels imants a base de ferrites

Material Fòrmula B H (B H)r

kA·m kJ·m
c

T
-1

màx.
-3

Ferrites sinteritzades
         de bari (isòtrop) BaO.6FeO 0,22 136 8  
         de bari (anisòtrop) BaO.6FeO 0,40 160 29,5
         d´estronci SrO.6FeO 0,38 280 27,0
(anisòtrop)

Ferrites aglomerades
flexibles orientades
         normal 0,23 160 9,5
         (B H)  elevada 0,25 170 11,5màx.
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