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Abstrakt 

Optimalizace tepelného zpracování permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B, 

připravených za pouţití metody strip casting, byla provedena s cílem zvýšení jejich koercivity 

HcJ, maximálního energetického součinu (BH)max a zlepšení tvaru demagnetizační křivky. 

Výchozí slitina s chemickým sloţením (pro magnety s vysokou koercivitou) Fe – 67,05;      

Nd – 19,50; B – 1,00; Dy – 6,00; Pr – 6,00; Cu – 0,15; Al – 0,30 (hm. %) ve formě strips byla 

podrobena vodíkové dekrepitaci a vibračnímu mletí. Získaný prášek o velikosti 3 – 5 µm byl 

smíchán s 2,5 hm. % NdH2 pro zlepšení slinovacího procesu s kapalnou fází a zvýšení 

koercivity v důsledku vytvoření kontinuálních hranic zrn. Strukturní charakteristiky a fázové 

sloţení byly zkoumány pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu vybaveného EDX 

mikrosondou, světelného optického mikroskopu vybaveného digitální kamerou a XRPD. Byla 

měřena mikrotvrdost základní fáze Nd(R)2Fe14B. Magnetické vlastnosti byly hodnoceny za 

pouţití automatického hysteresisgrafu a vibračního magnetometru. Maximální hodnoty 

koercitivní síly HcJ = 1470 kA/m bylo dosaţeno tepelným zpracováním při 500 °C. Zvýšení 

této teploty na 550 °C vedlo k prudkému poklesu magnetických vlastností a mikrotvrdosti. 

Pro zobrazení obrazců magnetických domén na povrchu magnetických materiálů pomocí 

magneto-optické Kerrovy mikroskopie byl pouţit speciálně konstruovaný mikroskop Zeiss. 

Pozorovaná hvězdicová doménová struktura naznačuje dobrou magnetickou texturu 

permanentních magnetů. Tyto údaje jsou velmi důleţité pro rozhodování o optimálním 

tepelném zpracování magnetů na bázi Nd-Fe-B. 

Klíčová slova: Permanentní magnety Nd-Fe-B, strip casting, mikrostruktura, tepelné 

zpracování, magnetické vlastnosti, koercitivní síla, magnetické domény, magneto-optická 

Kerrova mikroskopie, XRPD. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The optimization of heat treatment conditions of Nd-Fe-B-based permanent magnets, 

prepared using the strip casting method, was carried out with the aim to enhance their 

coercivity HcJ and maximal energy product (BH)max, and improve the shape of the 

demagnetization curve. The initial alloy with the chemical composition (for high-coercivity 

magnets) of Fe – 67,05; Nd – 19,50; B – 1,00; Dy – 6,00; Pr – 6,00; Cu – 0,15; Al – 0,30   

(wt. %) in form of strips was submitted to hydrogen decrepitation and vibration milling. The 

obtained powder with the granulometry of 3-5 um was mixed with 2.5 wt. % NdH2 due to the 

improvement of liquid-phase sintering process and increasing in the coercivity as a result of 

the formation of continuous grain boundary. Structural characteristics and phase composition 

were investigated using scanning electron microscopy equipped with EDX microprobe, light 

optical microscopy equipped with digital camera and XRPD. The microhardness of the 

principal Nd(R)2Fe14B phase was measured. The magnetic properties were evaluated using 

automatic hysteresisgraph and vibrating-sample magnetometer. The maximal values of the 

coercive force HcJ of 1470 kA/m were achieved by the heat treatment at 500 °C. The 

increasing of this temperature to 550 °C led to a sharp drop in magnetic properties and 

microhardness. The specially designed Zeiss microscope was used to visualize the magnetic 

domain patterns on the surface of magnetic materials using the magneto-optical Kerr 

microscopy. The observed star-like domain structure indicates a good magnetic texture for 

permanent magnets. These data are of great importance for deciding the optimum heat 

treatment of Nd-Fe-B-based magnets. 

Keywords: Nd-Fe-B permanent magnets, strip casting, microstructure, heat treatment, 

magnetic properties, coercive force, magnetic domains, magneto-optical Kerr microscopy, 

XRPD. 
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1 ÚVOD 

Permanentní magnety nachází uplatnění zejména v elektrotechnickém a energetickém 

průmyslu, zdravotních přístrojích jako je např. magnetická rezonance a ve značné míře jsou 

vyuţívány v oblasti automobilového průmyslu např. v motorech elektrických a hybridních 

vozidel. Jejich rozmach nastal v 70. letech 20. století s rozvojem permanentních magnetů     

na bázi kovů vzácných zemin, zaloţených na intermetalické sloučenině R2Fe14B (R = Nd, Dy, 

Pr), RCo5 nebo R2Co17 (R = Sm) [1].  

V roce 1966 objevil Dr. Karl Strnat a jeho kolegové extrémně vysokou 

magnetokrystalovou anizotropii u slitin na bázi Sm-Co, která vedla k vývoji intermetalických 

sloučenin SmCo5 a později Sm2Co14 o vysokém energetickém součinu (BH)max = 140 kJ/m
3   

 

a 230 kJ/m
3 

[26]. O několik let později, v roce 1983, byly Dr. Sagawou ze Sumitomo Special 

Metals vyvinuty slinované anizotropní magnety na bázi Nd-Fe-B, které jsou zaloţeny           

na intermetalické sloučenině Nd2Fe14B s tetragonální strukturou, vykazující silnou 

magnetokrystalovou anizotropii [27]. Nezávisle na tom, byly magnety na bázi Nd-Fe-B 

vyvíjeny i Dr. Johnem Croatem z General Motors, který k jejich výrobě pouţil technologii 

melt spinning (metoda rychlého tuhnutí neboli rovinného lití, kdy je tavenina vytlačována 

pomocí trysky na ochlazovací rotující kotouč za vzniku tenkého pásku). Tyto slitiny jsou 

charakteristické nanokrystalovou strukturou a pouţívají se na výrobu izotropních plastem 

pojených magnetů nebo magnetů lisovaných a deformovaných za tepla. Kaţdoroční míra 

růstu produkce trvalých magnetů je více neţ 10%, přičemţ v roce 2012 se celosvětově 

vyrobilo přibliţně 90 000 t slinovaných magnetů a asi 8000 t plastem pojených magnetů [3]. 

  Anizotropní slinované magnety na bázi Nd-Fe-B představují v současné době 

nejsilnější typy permanentních magnetů s vynikajícími magnetickými vlastnostmi jako 

remanence, koercitivní síla nebo maximální energetický součin (BH)
max

, coţ dovoluje 

minimalizovat rozměry výrobků a sníţení nákladů. (BH)
max

 těchto magnetů je asi desetkrát 

vyšší neţ v případě magnetů na bázi feritů (viz obr. 1). Teoretický limit (BH)max je 512 kJ/m
3
 

[28], současné magnety mohou mít aţ 474 kJ/m
3
 [29]. Jejich nevýhodou je však nízká korozní 

odolnost, proto musí být povrch magnetů chráněn vhodnou úpravou, např. Zn-, Ni-, Ag-, Cu-, 

epoxidovým povlakem, nebo jejich kombinací. Pracovní teplota těchto magnetů můţe být aţ 

230 °C (obr. 2). Curieho teplota se pohybuje v závislosti na chemickém sloţení v rozmezí  
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310 – 400 °C, hustota okolo 7,5 g/cm
3
 a velikost koeficientu délkové roztaţnosti, který závisí 

na materiálu a směru orientace, je -1 aţ 13∙10
-6

 K
-1

 [19]. 

 

Obr.  1 Vývoj (BH)max magneticky tvrdých materiálů ve 20. století a ukázka ostatních 

materiálů se srovnatelnými hustotami energie [19]. 

 

Obr. 2 Pracovní teploty různých typů permanentních magnetů [19]. 

Teoretická část této práce se zabývá popisem základních magnetických veličin, druhů 

magnetických materiálů a v neposlední řadě i výrobou, zpracováním a vlastnostmi 

slinovaných magnetů na bázi Nd-Fe-B z mikrokrystalických prášků. Experimentální část 

práce je zaměřena na nalezení optimálních podmínek tepelného zpracování permanentních 

magnetů s nominálním sloţením Fe – 67,05; Nd – 19,50; B – 1,00; Dy – 6,00; Pr – 6,00;           
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Cu – 0,15; Al – 0,30 (hm. %) a 2,5 hm. % NdH2 s cílem dosaţení vysokých magnetických 

charakteristik (Br, HcJ, (BH)max). Hydrid neodymu byl pouţit jako přísada pro zlepšení 

procesu slinování s tekutou fází. Vzorky magnetů, které se zpracovávaly za různých 

teplotních podmínek, byly následně podrobeny chemické, strukturní a fázové analýze, měření 

mikrotvrdosti a stanovení magnetických vlastností. 

2 ZÁKLADNÍ VELIČINY POPISUJÍCÍ MAGNETICKÉ POLE 

Magnetické pole je popisováno pomocí skalárních (celkových) a vektorových 

(místních) veličin. 

2.1 Intenzita magnetického pole (H)  

Jedná se o vektorovou veličinu, která vyjadřuje magnetické napětí připadající            

na jednotku délky indukční čáry. Indukční čára je křivkou, k níţ je vektor H tečný 

v libovolném bodě. Intenzita magnetického pole se s rostoucí vzdáleností od vodiče zmenšuje 

a nezávisí na prostředí, připadá vţdy na určité místo. Fyzikální jednotkou intenzity 

magnetického pole v soustavě jednotek SI je 1 ampér na metr (A∙m
-1

) a v soustavě jednotek 

CGS se udává 1 oersted (Oe) [3,6].  

Vyjadřuje se vztahy (1, 2):  

   
  
 

 (1) 

Fm … magnetické napětí 

l … délka indukční čáry      

   
 

 
 (2) 

B … magnetická indukce  

μ … permeabilita                                                                  
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2.2  Magnetický tok (Ф) 

Magnetický tok je definován jako počet indukčních čar v magnetickém poli. Jedná se 

o skalární veličinu, která je určena napětím indukovaným při časové změně toku. Fyzikální 

jednotkou magnetického toku v soustavě jednotek SI je 1 Weber (Wb) případně 1 voltsekunda 

(Vs) odvozená ze vztahu Ф = Ui ∙ t, v mezinárodní soustavě CGS je fyzikální jednotkou 

magnetického toku 1 Maxwell (M) [3,6]. 

Základní vztah pro výpočet magnetického toku (3): 

Ф = B ∙ S (3) 

B … magnetická indukce 

S … plocha                                                                             

2.3  Magnetická indukce (B) 

Magnetická indukce je vektorová veličina, která je dána magnetickým tokem            

tzn. počtem magnetických siločar na jednotku plochy S, kolmou na směr magnetických 

indukčních čar. V kaţdém místě magnetického pole má vţdy určitou orientaci, směr               

a velikost. Fyzikální jednotkou magnetické indukce v soustavě SI je 1 Tesla (T) případně        

1 voltsekunda/m
2
 a v mezinárodní soustavě jednotek CGS je fyzikální jednotkou 1 Gauss (G) 

[3,6]. 

Magnetická indukce je dána rovnicí (4): 

B = μ ∙ H (4) 

2.4  Magnetická remanence (Br) 

Magnetická remanence je fyzikální veličina vyjadřující zbytkovou magnetizaci, kterou 

si feromagnetický materiál ponechá, kdyţ uţ na něj nepůsobí vnější magnetické pole. Některé 

technické aplikace vyţadují nízké hodnoty remanence, jiné naopak vysoké. Například            

u permanentních magnetů je vhodná vysoká magnetická remanence a u jader elektromagnetů 
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je ţádoucí remanence nízká. Fyzikální jednotkou magnetické remanence v soustavě SI je       

1 Tesla (T) [4]. 

2.5  Permeabilita (μ) 

Permeabilita (prostupnost prostředí) je skalární fyzikální veličina, vyjadřující 

magnetickou polarizovatelnost prostředí, ve kterém je vytvářeno magnetické pole. Fyzikální 

jednotkou permeability podle soustavy jednotek SI je 1 henry na metr (Hm
-1

) nebo také          

1 tesla na ampér na metr (T/Am
-1

) a v soustavě jednotek CGS je fyzikální jednotkou 1 gauss 

na oersted (G/Oe) [3]. 

 Permeabilita se vypočítá podle vztahu (5): 

μ = 
 

 
 (5)                                     

2.6 Maximální energetický součin (BH)max 

Jedná se o nejvyšší moţnou hodnotu součinu magnetické indukce B a intenzity 

magnetického pole H na demagnetizační křivce. (BH)max charakterizuje optimální pracovní 

bod permanentního magnetu. Pokud magnet pracuje v tomto bodě, pak poskytuje největší 

výkon na jednotku objemu. Čím vyšší je hodnota energetického součinu, tím menší je objem 

magnetu. Jednotkou maximálního energetického součinu je 1 J/m
3
 [6].  

2.7  Koercitivní síla (Hc) 

Koercivita je tzv. demagnetizační síla, nezbytná ke sníţení magnetické indukce B      

na nulu poté, co byl magnet nasycen. Jedná se o schopnost permanentního magnetu odolat 

vlastnímu demagnetizačnímu poli a také demagnetizaci vnějším magnetickým polem. 

Fyzikální jednotkou je 1 A/m. Koercivita vycházející z hysterezní smyčky je označována také 

jako skutečná koercivita HcB, získaná z demagnetizační křivky B – H, a rovněţ je uváděna 

jako vnitřní koercivita HcJ, stanovená z demagnetizační křivky J – H. Vnitřní koercivita 

představuje intenzitu vnitřního magnetického pole, které působí na permanentní magnet a tím 

v jeho struktuře dochází ke vzájemnému zrušení vektorů polarizace jednotlivých domén. Platí 

tedy, ţe HcB < HcJ [4]. 
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2.8  Curieova teplota (Tc) 

Curie teplota je přechodová teplota, nad níţ materiál (feromagnetický) ztrácí své 

magnetické vlastnosti a stává se paramagnetickým. Jednotkou této veličiny je stupeň Celsia 

(°C) nebo také Kelvin (K) [6]. 

3 MAGNETICKÉ MATERIÁLY A JEJICH CHARAKTERISTIKY 

Materiály jsou děleny do tří skupin podle uspořádání a velikosti spinových 

magnetických momentů, působících proti směru magnetického pole, a také z hlediska 

odlišných magnetických vlastností prostředí, které jsou vyjádřeny poměrnou (relativní) 

permeabilitou prostředí μr (obr. 3). 

3.1  Diamagnetické materiály 

Neexistuje zde ţádný vnější magnetický moment, tudíţ jsou tyto látky vytlačovány 

z nehomogenního magnetického pole. Relativní permeabilitu prostředí mají o něco menší neţ 

1, a proto je magnetické pole tímto prostředím zeslabeno. Příkladem diamagnetické látky je 

sklo, voda a většina kovů (vyjma feromagnetik) [3,7]. 

3.2  Paramagnetické materiály  

Po vloţení do magnetického pole natočí své magnetické momenty do stejného směru 

jako je směr působení magnetické pole a to se projeví slabým zmagnetováním. Poměrná 

permeabilita je o něco větší neţ 1. K těmto materiálům patří například mangan, platina, hliník, 

hořčík a vzduch [3,7]. 

3.3  Feromagnetické materiály  

Svou stavbou atomů odpovídají materiálům paramagnetickým. Atomy těchto látek 

mají stálý magnetický moment. Mezi jednotlivými sousedícími atomy působí síly,             

které způsobí uspořádání magnetických momentů do stejných směrů (tj. nasycený stav)           

a vytvoří tzv. domény neboli Weissovy oblasti. Jejich poměrná (relativní) permeabilita je 

mnohem větší neţ jedna (např. Fe okolo 7000), a tak je vnější magnetické pole tímto 
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prostředím velmi zesilováno. Feromagnetický materiál se můţe změnit na materiál 

paramagnetický a mohlo by dojít i k jeho odmagnetování, pokud bychom při ohřevu 

překročili hodnotu Curieovy teploty např. pro Fe to je 770 °C. I při relativně malých 

průřezech jsou tyto materiály schopny dosáhnout vysokých magnetických toků a jsou tedy 

velmi významné pro magnetické obvody. Mezi feromagnetické látky řadíme například ţelezo, 

nikl, kobalt a jejich slitiny.  

Neobvyklými magnetickými materiály jsou:  

 Antiferomagnetické materiály, které mají stejně velké atomy a magnetické momenty 

jsou navzájem orientovány antiparalelně (např. mangan, chrom). 

 

 Ferimagnetické materiály, které mají různě velké atomy a opačně orientované 

magnetické momenty (např. ferity vyráběné práškovou metalurgií z Fe2O3 a sloučenin 

jiných kovů nebo také vzácných zemin). Ferimagnetika se vyznačují vysokou hodnotou 

relativní permeability (μr = 10
2 

– 10
5
) a velmi vysokým elektrickým odporem. Pouţívají 

se například pro výrobu jader cívek nebo permanentních magnetů [3,7]. 

 

a)                              b)                              c)                                  d) 

Obr. 3 Uspořádání magnetických momentů jednotlivých materiálů [3]. 

a) paramagnetické materiály, b) feromagnetické materiály, c) antiferomagnetické materiály, 

d) ferimagnetické materiály 

3.4  Charakteristiky vlastností magnetických materiálů 

Pro hodnocení vlastností magnetických látek, především feromagnetických,                

se pouţívají grafické metody (měření), při kterých se nejčastěji vyuţívají hysterezní smyčky a 

magnetizační křivky. Magnetizační křivka je také nazývána křivkou prvotní magnetizace [8]. 
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3.4.1 Magnetizační křivka 

Tato magnetizační charakteristika vyjadřuje závislost magnetické indukce B              

na intenzitě magnetického pole H. Grafické znázornění této závislosti u diamagnetických          

a paramagnetických materiálů je lineární a naopak u feromagnetických látek je průběh této 

závislosti nelineární (obr. 4).  

Magnetická indukce nasycení však není pro všechny druhy materiálů stejná, např. 

litiny 1,1 T, plechy na výrobu transformátorů 2,1 T, atd. Z této charakteristiky můţeme 

odvodit i vzorec pro relativní permeabilitu μr = B/μ0H [7,8]. 

Typický průběh magnetizační křivky feromagnetického materiálu lze popsat třemi 

charakteristickými oblastmi: 

1. Oblast 0 - P1: Z počátku se magnetická indukce zvyšuje velmi rychle aţ do bodu P1, 

kde se materiál začíná sytit. 

2. Oblast P1 – P2: Mezi body P1 a P2 tvoří křivka takzvané koleno a v bodě P2 uţ je 

materiál zcela nasycen. 

3. Oblast za bodem P2: Magnetizační křivka se chová jako přímka rovnoběţná 

s magnetizační přímkou 1. 

 

Obr. 4 Magnetizační křivky dia- a paramagnetické látky (přímka 1) a feromagnetického 

materiálu (křivka 2) [7]. 
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3.4.2 Hysterezní smyčka 

Tato křivka je vyjádřena stejnou závislostí jako magnetizační křivka, tedy závislostí 

magnetické indukce B na periodicky se měnící intenzitě magnetického pole H. Závislost        

B = f(H) vytváří tzv. uzavřenou smyčku (hysterezní), nevrací se k nule po stejné křivce     

(obr. 5). Při nulové hodnotě intenzity magnetického pole nazývamé magnetickou indukci 

indukcí remanentní Br (zbytkovou). Intenzita magnetického pole, potřebná k odstranění Br,   

se označuje jako koercitivní síla Hc (na obr. 5 označena Hk) [7].  

 

Obr. 5 Hysterezní smyčka (křivka A-B-C-D-E-F-A) [7]. 

Část hysterezní smyčky (B-C) se nazývá demagnetizační křivka. Demagnetizační 

křivka je nejdůleţitější část hysterezní smyčky, z níţ se určují základní magnetické vlastnosti 

permanentního magnetu (Br, Hc, (BH)max, atd.). Hysterezní smyčka se získává jedním cyklem 

magnetování (demagnetování) a její tvar ovlivňuje uspořádání krystalové mříţky, chemické 

sloţení a také způsoby zpracování daného materiálu.  

Rozdělení materiálů podle tvaru hysterezní smyčky (obr. 6): 

 

 Magneticky měkká feromagnetika – materiály, které se vyznačují úzkou 

hysterezní smyčkou o malé ploše. Jejich koercitivní síla je malá a permeabilita 

vysoká. Patří sem například slitina permalloy. 
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 Magneticky tvrdá feromagnetika – jejich hysterezní smyčka je více 

rozšířená, permeabilita niţší a koercitivní síla je vysoká ve srovnání 

s magneticky měkkými materiály. Pouţívají se nejčastěji pro výrobu 

permanentních magnetů. Do této skupiny řadíme např. slitinu alnico [6,7]. 

                   

                                     a)                                                b) 

Obr. 6 Hysterezní smyčka magneticky měkkého (a) a tvrdého materiálu (b) [8]. 

4 VLASTNOSTI PERMANENTNÍCH MAGNETŮ NA BÁZI Nd-Fe-B 

4.1  Mikrostruktura 

Ideální struktura magnetů na bázi Nd-Fe-B by se měla skládat z malých polyedrických 

zrn matriční fáze Nd(R)2Fe14B, která jsou izolovaná na hranicích zrn tenkou vrstvou fáze 

bohaté na Nd, a dále fáze Nd(R)1+Fe4B4 [1, 30, 31]. V závislosti na typu legujícího prvku, 

který můţe substitučně nahradit buď Fe (T) nebo Nd (R), mohou v tomto multikomponentním 

systému vznikat další minoritní nemagnetické nebo magneticky měkké fáze (např. -Fe, 

Fe2B, Nd2Fe17).  

Jak je patrné z obr. 7, reálná struktura se můţe značně odlišovat. Zrna fáze 

Nd(R)2Fe14B mívají rozdílnou velikost, obvykle v rozmezí 5 – 15 µm. Fázi bohatou na Nd lze 

nalézt nejen ve formě tenké vrstvy podél hranic zrn, ale i v místě styku dvou a více zrn v 

podobě menších oblastí [1,3]. 
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Obr. 7 Mikrostruktura permanentního magnetu na bázi Nd-Fe-B. 

4.1.1 Magnetické domény 

Vlivem působení sil mezi sousedními atomy dochází i bez pouţití magnetického pole 

k jednosměrnému uspořádání magnetických polí v malé oblasti látky. A právě při této 

spontánní magnetizaci vznikají magnetické (mikroskopické) domény o objemu 10
-3 

– 10 mm
3
. 

Magnetické domény jsou vlastně magneticky nasycené oblasti feromagnetické látky, které 

jsou orientovány nahodile a působením magnetického pole se orientují jedním směrem, čímţ 

látka získá vlastnosti magnetického materiálu. Objem domén se při magnetizaci zvětšuje tak 

dlouho, dokud není látka magneticky nasycena.  

Šířka stěny domény δw v magneticky tvrdých magnetech je svou velikostí srovnatelná 

s délkou výměny lex, která popisuje velikost narušené oblasti při nevhodně usměrněném spinu, 

zatímco v magneticky měkkých magnetech je δw << lex. Kritická velikost jedno-doménové 

částice dc popisuje velikost největšího moţného krystalitu, ve kterém je spotřeba energie na 

tvorbu stěny domény vyšší neţ mnoţství získané magnetostatické energie. Hodnoty kritické 

velikosti jedno-doménové částice nabývají u permanentních magnetů vzácných zemin na bázi 

ţeleza hodnot 200 – 300 nm.  

Existují dvě základní koncepce prevence nukleace a růstu reverzních domén z plně 

zmagnetizovaného stavu:  

a) pro mikrokrystalické slinuté magnety, 
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b) pro jedno-doménová zrna, objevující se v nano-strukturovaných magnetech 

vyráběných metodou melt spinning [1], mechanickým legováním nebo HDDR 

(hydrogenace – disproporcionalizace – desorpce – rekombinace). 

První koncepce je realizována v nukleárním typu mikrostruktury, který se vyskytuje ve 

slinutých magnetech z Nd-Fe-B obsahujících více-doménových zrn v tepelně 

odmagnetizovaném, rovnováţném stavu. Zde je spontánní nukleaci reverzních domén 

bráněno hladkými hranicemi zrn, které také oddělují jednotlivé krystality a tím brání šíření. 

Druhá koncepce je realizována v pinningovém typu mikrostruktury, který se vyskytuje ve 

slinovaných Sm (Cobal, Few, Cux, Zry)z magnetech, kde růstu reverzních domén brání 

zachycení stávajících domén na vměstcích nebo vadách. Nukleární a pinningový typ lze 

snadno rozpoznat podle jejich křivky prvotní magnetizace [1, 3]. 

4.1.2 Idealizované typy mikrostruktur magnetů na bázi Nd-Fe-B 

 Typ I (obr. 8) 

Jednotlivé krystaly mikrostruktury jsou odděleny tenkou paramagnetickou vrstvou 

(šedá) a Nd je zde zastoupen jako bohatá intergranulární fáze. Dlouhý dosah dipolární 

interakce je dominantní a kaţdé magnetické zrno se chová jako malý permanentní magnet, 

coţ má za následek vysokou koercitivní sílu. Tato struktura je v podstatě zaloţena na 

magnetickém oddělování jednotlivých zrn [1].  

 

Obr. 8 Mikrostruktura typu I [1]. 
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 Typ II (obr. 9) 

Mikrostruktura permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B typu II je zaloţena na 

výměnné vazbě spojující sousední zrna a to bez přítomnosti další fáze. V důsledku toho pak 

dochází u magnetů tohoto typu mikrostruktury ke vzniku magnetické textury 

z důvodu paralelního usměrnění magnetického momentu v blízkosti hranic zrn a za 

předpokladu, ţe jsou zrna dostatečně malá, dochází i ke zvýšení jejich magnetické remanence 

[1]. 

 

Obr. 9 Mikrostruktura typu II [1]. 

 Typ III (obr. 10) 

Třetí typ mikrostruktury se vyskytuje u nanokompozitních magnetů, kde jsou 

přítomny dvě nebo více fází spojené výměnnou vazbou.  Pouţívá se sloţení s nedostatečným 

obsahem Nd (koncentrace menší neţ 11,76 at. %), a proto vzniká vazba mezi Nd2Fe14B a 

magneticky měkkými zrny bohatými na Fe. Tento typ mikrostruktury vede k dalšímu zvýšení 

magnetické remanence [1]. 

 

Obr. 10 Mikrostruktura typu III [1]. 
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4.2  Krystalografická buňka 

Z obr. 11 vyplývá, ţe jednotkovou buňku, 

sloţenou z 68 atomů, tvoří čtyři podjednotky 

Nd2Fe14B a krystalická struktura je tetragonální. 

 Všechny atomy Nd a B, ale pouze čtyři 

atomy Fe (z 56 atomů), leţí v souřadnici z = 0 a      

z = 0,5. Mezi zbylými atomy ţeleza se tvoří tzv. 

hexagonální švy (šestihranné sítě). A i kdyţ nejsou 

souřadnice z pro atomy j2 vázané symetrií, jsou 

velmi blízko z = 0,25. To znamená, ţe atomy j2 

jsou v rovinách téměř přesně uprostřed mezi 

rovinami, které obsahují Nd a B [9]. 

Mříţkové konstanty:  a = 0,880 nm       

            c = 1,219 nm              

Obr. 11 Základní buňka Nd2Fe14B [9]. 

 

4.3  Chemické složení 

Původní chemické sloţení permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B je uvedeno 

v tabulce 1. Dnes obsahují magnety na bázi Nd-Fe-B i jiné legující prvky, které jsou 

přidávány pro zvýšení magnetických charakteristik, korozní odolnosti či teplotní stability. 

Například charakteristiky slinování ternárního systému Nd-Fe-B bývají obvykle zlepšeny 

legováním. Legování můţe ovlivnit vlastnosti magnetu změnou vnitřního chování základní 

fáze Nd2Fe14B, zlepšením mikrostruktury, nebo obojího zároveň. Například přidání hliníku 

vede ke zvýšení koercivity, přičemţ nedochází ke změně magnetokrystalové anizotropie                

a saturační polarizace se sniţuje. Důsledkem zlepšení koercivity je tedy modifikace hranic 

zrn. Přísada hliníku také sniţuje úhel smáčení mezi zrny a tekutou fází, takţe dochází 

k lepšímu smáčení hranic zrn intergranulární fází, která je v materiálu distribuována 

rovnoměrně. Tabulka 2 uvádí nejběţnější přísady a jejich účinky na mikrostrukturu                 

a vlastnosti slinovaného materiálu [17]. 
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Tabulka 1 Základní sloţení permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B [2]. 

Složení (at. %) Charakteristika 

Nd15Fe77B8 Originální sloţení od Sumitomo 

Nd16Fe76B8 
Přidání Nd z důvodu jeho ztrát následkem oxidace 

během zpracování 

Nd13,5Dy1,5Fe77B8 Přidání Dy pro zvýšení koercivity 

Nd13,5Dy1,5 

Fe76Nb1B8 
Přidání Nb pro zvýšení kolmosti smyčky a koercivity 

Nd15Fe76Al1B8 Přidání Al pro zvýšení koercivity 

Nd15Fe68Co5V4B8 
Přidání Co a V pro zvýšení koercivity, Curie bodu, 

teplotního koeficientu a korozní odolnosti 

 

Tabulka 2 Nejběţnější přísady a jejich vliv na vlastnosti magnetů na bázi Nd-Fe-B [17]. 

Legující 

prvek 

Umístění v 

mikrostruktuře 
Vliv na mikrostrukturu Vliv na magnetické vlastnosti 

Cu Hranice zrn 

Modifikuje fáze na 

hranicích zrn, zlepšuje 

smáčení 

Malým mnoţstvím zvyšuje Hc 

a ovlivňuje Br 

Co 
Matrice a hranice 

zrn 

Na hranicích zrn tvoří fáze 

Nd3Co, nahrazuje Fe v 

matrici 

Zvyšuje Curie teplotu fáze 

Nd2Fe14B, zvyšuje Br, sniţuje 

Hc 

Al 
Matrice a hranice 

zrn 

Zlepšuje smáčení v průběhu 

slinování tvorbou hladkých  

zrn 

Sniţuje Br v důsledku vzniku 

nemagnetické fáze, zlepšuje Hc 

Nb, V Hranice zrn 
Vytváří boridy na hranicích 

zrn 

Zlepšuje Hc v důsledku brţdění 

růstu zrn během slinování 

Dy 
Nerovnoměrné 

rozloţení v 

matrici 

Nahrazuje Nd na hranicích 

zrn matrice 

Zlepšuje Hc díky izolování zrn, 

sniţuje Br prostřednictvím 

antiferomagnetického 

spojování 

4.4  Magnetické vlastnosti 

Neodymové magnety vyrobené různými způsoby mají vynikající hysterezní vlastnosti. 

Magnetické vlastnosti slinutých magnetů výrazně závisí na jejich následném tepelném 
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zpracování. Obr. 12 dokládá skutečnost, ţe se hodnota vnitřní koercivity sniţuje od určité 

teploty, cca. 620 °C pro Nd-Fe-B a 520°C pro Nd-Fe-B-Dy-Nb. 

 

Obr. 12 Vliv teploty na vnitřní koercivitu slinovaného magnetu na bázi Nd-Fe-B a Nd-Fe-B 

magnetu legovaného Dy a Nb [2]. 

Vysoká koercivita a remanence magnetů Nd-Fe-B je díky tetragonálním R2Fe14B 

zrnům s velmi vysokou anizotropií magnetického pole (≈ 6000 kA/m). Nejvyšší hodnoty 

koercivity v neodymových magnetech jsou zaznamenány v melt-spun vzorcích, kde tyto 

hodnoty přesahují 1200 kA/m [2]. Hodnoty získané metodou rychlého ochlazení v R-Fe-B, 

kde R = Dy nebo Tb, mohou být aţ pětkrát vyšší, ale magnetizace je sníţena v důsledku 

ferimagnetické struktury R2Fe14B, která obsahuje kov vzácných zemin. Koercivita optimálně 

slinutých magnetů Nd-Fe-B je zpravidla 1000 kA/m, ale můţe být zvýšena nahrazením Nd za 

dysprosium nebo terbium. Koercivita se stanovuje i v práškových vzorcích, magnetech 

vyrobených kapalným dynamickým lisováním a tenkých vrstvách i po odlití vzorku [2]. 

4.5  Mechanické vlastnosti 

Permanentní magnety na bázi Nd-Fe-B vynikají vysokou tvrdostí, s čímţ je spojena i 

jejich křehkost a citlivost na odštípnutí při nárazech. Opracování neodymových magnetů je 

vzhledem k jejich tvrdosti problematické, a proto se vyuţívá diamantových nástrojů, kterými 

můţe být magnet broušen i řezán. Rovněţ lze vyuţít i řezání vodním paprskem, příp. 

elektrojiskrové řezání [3,12]. 
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4.6  Korozní odolnost 

Z důvodu výskytu fáze bohaté na neodym na hranicích zrn a vysokému obsahu ţeleza 

v permanentních magnetech Nd-Fe-B je ochrana proti korozi nezbytná. Rychlost koroze 

neodymových magnetů je podstatně vyšší neţ u samotného ţeleza a metalurgické výzkumy 

ukazují, ţe tento jev souvisí s přítomností fáze bohaté na Nd. V suchém prostředí jsou 

magnety na bázi Nd-Fe-B poměrně stabilní, ale za vlhka u nich dochází ke značné korozi fáze 

bohaté na Nd a následnému zhoršení magnetických vlastností. Například po 3000 hodinách 

v destilované vodě při pokojové teplotě se magnetizace neodymových magnetů sníţí o 40% 

[2].  

Korozní zplodiny jsou běţně tvořeny směsí hydroxidů ţeleza Fe(OH)2 a Fe(OH)3, 

které se podle podmínek mohou přeměnit na hydratované oxidy Fe(OH)2 ∙ H2O + moţné 

nečistoty (sírany, chloridy). Při reakci fáze bohaté na Nd s vodou vzniká škodlivý vodík, který 

urychluje degradaci a korozi magnetu (Nd + 3 H2O = Nd(OH)3 + 3/2 H2). Ve vlhkém 

prostředí vznikají přednostně hydroxidy Nd(OH)3, které nemají ochranné vlastnosti jako 

oxidy Nd2O3 (vznikají v suché atmosféře s kyslíkem). 

Koroze magnetů na bázi Nd-Fe-B probíhá velmi rychle i v kyselém prostředí. 

Prostředí bohaté na vodík představuje problémy, především z důvodu tendence k absorpci 

vodíku a zkřehnutí materiálu. Vliv koroze na demagnetizační charakteristiky je zobrazen na 

obr. 13.  

 

Obr. 13 Vliv koroze za vlhka na demagnetizační charakteristiky: J – H  a B – H  slinovaného 

materiálu [2]. 



18 

 

Jasným řešením těchto problému, které koroze představuje, jsou kovové nebo plastové 

povlaky. Pro slinované magnety se pouţívají povlaky z niklu, hliníku nebo zinku. Tabulka 3 

ukazuje účinky koroze po 300 hodinách expozice na vzduchu při 60°C a při relativní vlhkosti 

vzduchu 90 % [2]. 

Tabulka 3 Typy povlaků a proměnlivé ztráty materiálu [2]. 

Skupina Typ povlaku 
Proměnlivé ztráty 

materiálu 

1 Bez povlaku  4% 

2 
Elektrolytický Ni 

30 ± 5 μm 
1% 

3 
Chromát hliníku 

17 ± 8 μm 
0,50% 

 

5 TECHNOLOGIE VÝROBY MAGNETŮ Nd-Fe-B 

Slitiny Nd-Fe-B mohou být, vzhledem k jejich mikrostruktuře, zpracovány na 

permanentní magnety různými způsoby. Nejvýznamnější způsob zpracování zahrnuje 

technologie práškové metalurgie, kde se vyuţívá monokrystalický prášek s velikostí zrn 

několik mikrometrů. Tento mikrokrystalický prášek je usměrněn v magnetickém poli a 

slinován, čímţ je získána jednotná jemnozrnná struktura.  Kaţdé jednotlivé zrno v takovémto 

materiálu je od svých sousedů izolováno prostřednictvím fáze bohaté na neodym, jeţ se 

vyskytuje na hranicích zrn. Tato mikrostruktura je nezbytná pro dosaţení co největšího 

energetického součinu pro konkrétní sloţení magnetu. Druhou skupinou procesů se získává 

polykrystalický prášek nebo lupínky sloţené z mnoha sub-mikronových krystalitů, které jsou 

izotropní nebo nedokonale orientované. Výchozí materiál se připravuje metodou melt 

spinning a pouţívá se pro výrobu izotropních plastem pojených magnetů. Je třeba zdůraznit, 

ţe většina neodymových magnetů je slinovaného typu.  

Vývojový diagram na obr. 14 ilustruje obecný přehled technologií výroby 

permanentních magnetů na bázi kovů vzácných zemin na základně vstupní velikosti částic 

prášku. V případě mikrokrystalických prášků se jedná o multi-doménové částice, zatímco 
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částice nanokrystalických prášků jsou jedno-doménové. Pro přípravu velmi výkonných 

permanentních magnetů s vysokými hodnotami (BH)max a Hc je nezbytná přísná kontrola 

obsahu kovových (např. Cu) a nekovových nečistot (zejména O2) ve všech etapách výroby 

[1]. 

 

Obr. 14 Základní způsoby zpracování permanentních magnetů vzácných zemin na základě 

vstupních prášků [1]. 

Tato kapitola je zaměřena pouze na výrobu a zpracování slinovaných magnetů na bázi 

Nd-Fe-B z mikrokrystalických prášků. Anizotropní slinované magnety na bázi Nd-Fe-B se 

v současné době vyrábějí s mikrostrukturou typu I a během jejich zpracování musí být 

splněny následující poţadavky: minimální obsah kyslíku, maximální objemový podíl 

magneticky tvrdé fáze Nd2Fe14B s úměrným sníţením fáze bohaté na Nd na hranicích zrn, 

velikost částic po tryskovém mletí 3 – 5 μm a maximální stupeň usměrnění částic Nd2Fe14B 

v magnetickém poli.  

Technologie výroby těchto magnetů zahrnuje tyto procesy:  

1. Výroba výchozí slitiny indukčním tavením s klasickým odléváním do deskových 

forem nebo na vodou chlazené rotující kolo (metoda strip casting) 

2.  Vodíková dekrepitace 
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3.  Tryskové mletí 

4.  Lisování prášku v magnetickém poli 

5. Slinování s následným tepelným zpracováním 

5.1  Výroba výchozí slitiny 

Výchozím materiálem je slitina poţadovaného sloţení ve formě deskového odlitku 

nebo tenkých křehkých pásků, které se podrobují dalšímu zpracování.  

5.1.1 Vakuové indukční tavení 

Vakuové indukční tavení ve zkratce téţ nazývané VIM (Vacuum Induction Melting) 

se pouţívá nejen pro tavení čistých magnetických slitin s vysokou permeabilitou, ale i pro 

tavení slitin Ni, Co, Cu, nerezových ocelí atd.  

Proces tavení probíhá ve vakuových pecích pomocí elektromagnetické indukce. 

Sloţky se taví v korundovém kelímku, který je obklopen indukční cívkou chlazenou vodou. 

V uzavřené ocelové pecní komoře, která je rovněţ chlazená vodou, se vakua dosahuje pomocí 

výkonných vakuových pump. Po roztavení vsázky a homogenizaci se tavenina odlévá do 

deskových forem nebo na měděné vodou chlazené rotující kolo. Ochlazování taveniny by 

mělo být co nejrychlejší, aby se zabránilo vzniku dlouhých dendritů magneticky měkké fáze 

α-Fe, které zhoršují moţnosti následného drcení a magnetické vlastnosti. Je nezbytné, aby 

byly všechny parametry procesu, např. teplota taveniny, teplota chladícího média, tvar proudu 

taveniny aj., důkladně kontrolovány. Proces vakuového indukčního tavení umoţňuje nejen 

tavení a čištění materiálu, ale v zásadě vytváří produkty, které jsou zcela homogenní. 

Metoda odlévání taveniny na měděné vodou chlazené rotující kolo, které se otáčí 

rychlostí 1 – 5 m/s, se označuje jako Strip casting (SC). Tato technologie umoţňuje přípravu 

tenkých mikrokrystalických pásků (tzv. strips) o tloušťce okolo 300 aţ 500 μm a velikostí zrn 

5 - 60 μm.  

Výhodou této metody je: 

 zabránění vzniku fáze α-Fe s dendritickou strukturou,  

 rozptýlení a zjemnění fáze bohaté na neodym v celém objemu materiálu,  
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 homogenní struktura,  

 sníţení obsahu kovů vzácných zemin,  

 křehkost materiálu.  

Na obr. 15 je dokumentován vzhled a mikrostruktura odlitků připravených klasickým 

odléváním do deskových forem a metodou strip casting.  

 

                                     a)                                                              b) 

Obr. 15 Vzhled a srovnání mikrostruktury odlitků připravených metodou SC (a) a klasickým 

odléváním (b) [18]. 

5.2 Vodíková dekrepitace  

Vodíková dekrepitace neboli zkřehnutí (HD - hydrogen decrepitation) je fyzikální 

způsob drcení materiálu, zejména slitin obsahující kovy vzácných zemin. Vyuţití vodíku při 

zpracování magnetů na bázi kovů vzácných zemin poprvé pouţil Harris a jeho kolegové 

v roce 1979 pro dekrepitaci SmCo5 [2]. Brzy po objevu magnetů na bázi Nd-Fe-B, studie 

ukázaly [2], ţe právě slitina jako je Nd16Fe76B8 (at. %) s vodíkem reaguje velmi snadno uţ 

při mírném přetlaku za pokojové teploty. HD je zaloţena na absorpci vodíku v daném 

materiálu, kde vznik hydridů a změna parametrů krystalových mříţek způsobí expanzní pnutí 

a následnou tvorbu mikrotrhlin (viz obr. 16). Vzniklý NdHx má tedy jinou krystalovou mříţku 
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neţ původní Nd – fáze (KPC  HTU) a větší mříţkové parametry, čímţ dojde k nárůstu 

jejího objemu o 20% a mříţka Nd2Fe14BHy se zvětší zhruba o 4,8%. Takto rozrušený materiál 

se rozpadá na částice o velikosti 10 – 1000 μm. Pro magnetické materiály jsou tyto částice 

příliš velké, a proto se materiál dále rozmělňuje tryskovým mletím na poţadovanou velikost  

3 – 5 μm.  

 

Obr. 16 Princip vodíkové dekrepitace [12]. 

Vodíková dekrepitace magnetů Nd-Fe-B je vlastně dvoustupňový proces, který 

probíhá při pokojové teplotě a tlaku 0,01 – 0,2 MPa po dobu 2 hodin. Vodík nejprve reaguje 

s nemagnetickou fází bohatou na neodym kolem hranic zrn, čímţ vytváří mezikrystalové 

poruchy uţ při pokojové teplotě a s rostoucí teplotou se vodík absorbuje i do fáze Nd2Fe14B, 

která se postupně rozruší. Po odplynění, při teplotě 500 °C, dochází ke zpětné reakci na 

původní fázi Nd2Fe14B, avšak část vodíku zůstává vázaná ve fázi bohaté na Nd, z níţ můţe 

být H2 odstraněn následným slinováním ve vakuu [2, 14, 15].  

5.3  Tryskové mletí 

Mletí je mechanický způsob rozmělňování, kdy je přenášena energie mechanického 

pohybu na zpracovávaný materiál. Existuje více způsobů mletí. Například pro magnetické 

materiály se nejčastěji vyuţívá tzv. atritorů (třecí mletí) nebo tryskových mlýnu. V případě 

permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B je nejefektivnější a nejpouţívanější technologií 

rozmělňování částic tryskové mletí (obr. 17). Tryskový mlýn se skládá z mlecí komory 

opatřené po obvodu soustavou trysek. Do komory se vhání stlačený plyn (dusík) pod tlakem 

0,7 MPa, který strhává materiál a uděluje mu vysokou kinetickou energii. Při víření 

(turbulenci) částic dochází k jejich dezintegraci následkem mechanických kolizí částic o sebe 
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nebo o stěny nádoby. Rozemleté částice jsou následně unášeny proudem plynu k třídícímu 

kolu, jehoţ rychlost otáčení určuje výslednou distribuci velikosti částic. Ve srovnání s mletím 

v atritoru je tryskové mletí výhodnější, jelikoţ se jedná o kontinuální proces, zatímco třecí 

mletí je proces dávkovací. Kromě toho nedochází při tryskovém mletí k ekologickým 

problémům spojeným s pouţitím rozpouštědel (např. cyklohexan) a výsledný jemnozrnný 

prášek není kontaminován. Při tomto procesu je nezbytné zabránit oxidaci, neboť ta zhoršuje 

moţnosti následného zhutňování a sniţuje magnetické vlastnosti [2].  

 

Obr. 17 Schématické znázornění tryskového mletí [2]. 

5.4  Lisování v magnetickém poli 

Intermetalická fáze Nd2Fe14B má tetragonální krystalovou strukturu s jednoosou 

magnetickou anizotropií. V daném případě leţí směr snadné magnetizace na ose c. Jednoosá 

krystalová anizotropie v krystalu Nd2Fe14B znamená, ţe všechny magnetické momenty 

feromagnetických atomů budou spontánně usměrněny do směru osy c. V jednom zrnu jsou 

tudíţ moţné pouze dva směry magnetizace: nahoru a dolů podél osy c. Slinované magnety 

Nd-Fe-B jsou vyráběny z prášku, který se skládá z monokrystalických částic. Pokud jsou tyto 

částice v průběhu lisování usměrněny externím magnetickým polem, pak je osa c všech částic 

(zrn) orientována ve stejném směru. Získané magnety jsou tudíţ anizotropní se dvěma 

moţnými směry magnetizace.  
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V zásadě se rozlišují tři metody lisování prášku Nd-Fe-B v magnetickém poli (obr. 

18): 

1) Kolmé lisování (TDP) – prášek, umístěný v dutině lisovacího nástroje, je formován za 

přítomnosti externího magnetického pole, které je aplikováno kolmo na směr lisování.  

Aplikace magnetického pole o velikosti 1200 – 1600 kA/m vede k usměrnění 

magnetických domén částic ve směru působení tohoto magnetického pole. Kolmé 

lisování vede k vyšším magnetickým charakteristikám. 

 

2) Axiální lisování (ADP) – externí magnetické pole je aplikováno paralelně se směrem 

lisování. 

 

3) Izostatické lisování (IP) – prášek, umístěný v pryţové formě, je nejprve usměrněn 

působením externího magnetického pole o velikosti 4800 kA/m a následně izostaticky 

lisován za studena, tj. lisovací síla působí ze všech stran stejně. Druhou metodou je tzv. 

rubber isostatic pressing, kdy je prášek umístěný v pryţovém pouzdře vystaven 

působení magnetického pole o velikosti 3200 kA/m těsně před jeho lisováním v matrici, 

tzn. pryţové pouzdro je umístěno v matrici [2]. 

 

Pro výrobu válcových výlisků se pouţívá metoda ADP, v případě výlisků s 

obdélníkovým či čtvercovým průřezem (bloků) pak metody TDP a IP.  

 

Obr. 18 Schématické znázornění čtyř způsobů usměrnění částic a lisování [2]. 
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5.5  Slinování s tekutou fází a tepelné zpracování 

Slinování je hlavní proces zhutnění permanentních magnetů vzácných zemin, který se 

provádí ve vysoce čistém argonu při teplotě 1060 – 1090 °C nebo ve vakuu 10
-3

 Pa po dobu 2 

aţ 4 hodin s následným rychlým ochlazením na pokojovou teplotu v atmosféře argonu. 

Slinování magnetů na bázi Nd-Fe-B je doprovázeno vznikem tekuté fáze tvořené fází bohatou 

na Nd, která smáčí povrch magnetických zrn Nd2Fe14B. Smáčivost pevné fáze kapalnou fází 

má v tomto procesu rozhodující význam pro kvalitu slinované slitiny. Za účelem vysokého 

podílu intergranulární fáze bohaté na Nd je nutný nízký úhel smáčení, který dovoluje 

penetraci tekuté fáze do hranic zrn. Hnací silou tohoto procesu je kapilární tlak a povrchové 

napětí částic.  

Mezi hlavní parametry ovlivňující proces slinování patří: 

 rovnoměrná hustota zaplnění, 

 teplota a čas slinování, 

 velikost zrn, 

 tvar částic,  

 distribuce velikosti částic, 

 povrchová difúze podél hranic zrn,  

 objemová difúze. 

Samostatný proces slinování probíhá při teplotě vyšší neţ 1000°C, přičemţ fáze 

bohatá na neodym se natavuje jiţ při teplotě 655°C z důvodu nízké teploty tání. Tato tekutá 

fáze penetruje v důsledku kapilárních sil do hranic zrn matriční fáze a způsobuje jejich 

přeskupení. Pohyb částic vede k poměrně rychlému zhutnění materiálu a to téměř okamţitě po 

vzniku tekuté fáze, přičemţ dochází i k vyhlazení a izolaci zrn, jeţ přispívá k dobrým 

magnetickým vlastnostem. Tento jev je prvním stupněm slinování s tekutou fází a bývá často 

nazýván „přeskupení“. Dalším zvýšením teploty se přeskupení zpomaluje a dochází 

k rozpuštění malých částic v tekuté fázi a k precipitaci nových zrn, které jsou kontrolovány 

difúzními procesy uvnitř tekuté fáze. S rostoucím časem slinování se počet malých zrn sniţuje 

a zvyšuje se velikost nových zrn, a tak dochází k dalšímu zhutnění a tvorbě krčků mezi 

částicemi. Toto druhé stádium se nazývá „re-precipitace roztoku“. V posledním stádiu 

slinování, které je označováno jako „mikrostrukturní hrubnutí“, převaţuje spékání v tuhém 
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stavu, které vede ke koalescenci částic a pórů a ke zhrubnutí mikrostruktury. Mikrostruktura 

rovněţ obsahuje zrna fáze Nd1,1Fe4B4, která tvoří hranice zrn s fází bohatou na neodym a 

s magnetickou fází Nd2Fe14B. Tato fáze je nemagnetická a její vznik zajišťuje, ţe nedochází k 

produkci magneticky měkké fáze Fe. V případě velkého mnoţství fáze bohaté na neodym a 

fáze Nd1,1Fe4B4 můţe dojít ke sníţení podílu fáze Nd2Fe14B a tím i ke sníţení remanence.  

Při slinování, stejně jako v předcházejících technologiích výroby, se musí brát na 

zřetel obsah kyslíku, neboť povrchová vrstva oxidů můţe drasticky sníţit smáčivost, a tak 

brzdit zhuštění. Sníţení kyslíku je klíčovým faktorem při výrobě magnetů s vysokým 

energetickým součinem, které umoţňuje maximalizovat podíl magnetické fáze a zvýšit 

BH(max).  

Po slinování většinou následuje dvoustupňové tepelné zpracování (TZ). Způsoby 

provedení a jednotlivé podmínky TZ se mohou lišit v závislosti na chemickém sloţení 

magnetu a poţadovaných magnetických vlastnostech. Jako příklad podmínek tepelného 

zpracování lze uvést vysokoteplotní ţíhání při teplotě 800 – 900 °C ve vakuu po dobu 2 hodin 

s následným rychlým ochlazením v ochranné atmosféře argonu a na něj navazující 

nízkoteplotní ţíhání při teplotě 480 – 550 °C po dobu 2 hodin s následným rychlým 

ochlazením na pokojovou teplotu (viz obr. 19).  

 

Obr. 19 Schématické znázorněné slinování s následným dvoustupňovým TZ. 

Velikost zrn magneticky tvrdé fáze Nd2Fe14B se podstatně zvyšuje s teplotou a časem 

zpracování, coţ ovlivňuje i koercitivní sílu. Tepelné zpracování se provádí za účelem 
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modifikace hranic zrn, kdy dochází k difúzi Dy a Nd po hranicích zrn matriční fáze, a tvorby 

kontinuální vrstvy fáze bohaté na Nd (Dy), coţ vede ke zvýšení koercitivní síly (obr. 20).  

   

Obr. 20 Modifikace hranic zrn a vznik kontinuální vrstvy fáze bohaté na Nd (Dy) [19]. 

5.6  Povrchová úprava 

Povrchová úprava slinovaných magnetů je posledním krokem výrobního procesu. 

Špatná odolnost slitiny proti korozi, která je spojena s relativně vysokou reaktivitou kovů 

vzácných zemin a vícefázovou povahou materiálu, je jedním ze dvou hlavních negativ 

magnetů na bázi Nd-Fe-B. Druhým problémem je rychlý pokles koercivity s rostoucí 

teplotou. Ideálním řešením těchto problému by bylo vyvinout plně stabilní slitinu. V opačném 

případě je jediným řešením nanesení povlaku, který vytvoří překáţku pro vznik koroze. 

Ochranná vrstva by měla být tenká, bez pórů a trhlin, nepropustná pro plyny a vlhkost, 

tepelně stabilní a s hladkým povrchem pro dobrou přilnavost k materiálu. Rozhodující 

význam pro nanášení povlaků má správná úprava povrchu materiálu. Rovněţ je velmi 

důleţité, aby při povrchové úpravě nevnikl do slitiny vodík, coţ by mohlo vést k následnému 

prasknutí povlaku a i selhání samotného magnetu.  

Studie Imaizumi aj. ukázaly, ţe lepší korozní vlastnosti mohou být získány pomocí    

0,3 μm silné oxidační vrstvy, vytvořené druhým post-slinovacím tepelným zpracováním při 

teplotách 600 – 1000 °C v nízkotlaké oxidační atmosféře. Jiné způsoby výroby ochranné 

povrchové vrstvy zahrnují vystavení magnetu atmosféře dusíku, oxidu uhličitého, nebo 

ponoření do acidické lázně. Jiná studie zase ukazuje, ţe přilnavá vrstva oxidů můţe vznikat i 

ţíháním Nd-Fe-B magnetů ve vzduchu při teplotě kolem 400°C. Pomocí elektronového 

mikroskopu bylo následně zjištěno, ţe je tato tenká vrstva tvořena jemnými krystalky ţeleza 
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proloţenými částicemi Nd2O3. Oxidované magnety mají tedy ve vlhkém prostředí výrazně 

vyšší odolnost vůči korozi neţ je tomu u neoxidovaných vzorků [2]. 

6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Praktická část této práce se zabývá stanovením optimálních podmínek tepelného 

zpracování s ohledem na dosaţené magnetické vlastnosti permanentních magnetů na bázi Nd-

Fe-B. Je všeobecně známo, ţe tepelné zpracování slinovaných magnetů Nd-Fe-B výrazně 

zvyšuje koercivitu a zlepšuje tvar demagnetizačních J – H křivek. Teplota a doba tepelného 

zpracování tzv. ţíhání by měla být upravena podle sloţení magnetu a mělo by následovat 

rychlé ochlazení pro optimalizaci magnetických vlastností [35]. 

Experimentální část práce je zaměřena na řešení fundamentálních otázek, týkajících se 

vlivu podmínek tepelného zpracování permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B na:  

a) mikrostrukturní charakteristiky, velikost a mikrotvrdost zrn majoritní fáze 

Nd(R)2Fe14B, 

b) chemické a fázové sloţení, 

c) strukturu magnetických domén v zrnech fáze Nd(R)2Fe14B, 

d) magnetické vlastnosti. 

6.1 Příprava a tepelné zpracování vzorků magnetů Nd-Fe-B 

Analyzovaná slitina s nominálním sloţením Fe - 67,05; Nd - 19,50; B - 1; Dy - 6,00; 

Pr – 6,00; Cu – 0,15; Al – 0,30 (hm. %) byla připravena vakuovým indukčním tavením        

(T = cca 1600°C) tzv. metodou strip casting (SC). Získaný materiál ve formě strips o tloušťce      

0,3 – 0,5 mm byl podroben vodíkové dekrepitaci. V průběhu mletí v izopropylalkoholu ve 

vibračním mlýnu na poţadovanou velikost částic 3 – 5 μm bylo přidáno 2,5 hm. % NdH2.   

Lisování v magnetickém poli (TDP – pouţita přítlačná síla 1,5 – 2 t/cm
2
, magnetické pole 

1600 kA/m, demagnetizační puls 240 – 320 kA/m) bylo uskutečněno pod ochrannou 

atmosférou dusíku. Magnetické pole orientuje částice tak, ţe se jejich směr snadné 

magnetizace (osa c) stáčí do směru působení vnějšího magnetického pole. Následně byl 

materiál slinován ve vakuu při teplotě 1080 °C po dobu 1 – 2 hodin. Z vyrobeného 

permanentního magnetu byly elektrojiskrově vyříznuty čtyři vzorky o průměru 3 mm a výšce 
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5 mm (označení vzorků – N0, N1, N2, N3), kde N0 představuje vzorek bez následného 

tepelného zpracování. Ţíhání vzorků probíhalo v ochranné atmosféře argonu o čistotě 6 N.  

Podmínky tepelného zpracování byly zvoleny takto: 

 N1: ohřev na teplotu 500 °C rychlostí ~ 7 °C/min, výdrţ na teplotě 1 hodinu    

a ochlazení rychlostí ~ 19 °C/min. 

 N2: ohřev na teplotu 530 °C rychlostí ~ 7 °C/min, výdrţ na teplotě 1 hodinu    

a ochlazení rychlostí ~ 19 °C/min. 

 N3: ohřev na teplotu 550 °C rychlostí ~ 7 °C/min, výdrţ na teplotě 1 hodinu    

a ochlazení rychlostí ~ 19 °C/min.  

Vysoká rychlost ochlazování zabraňuje vzniku neţádoucích fází. Celý průběh 

tepelného zpracování jednotlivých vzorků, který byl sestrojen na základě experimentálních 

dat ze slinovací pece, je znázorněn v závislosti teplota – čas na obr. 21. 

 

Obr. 21 Znázornění průběhu tepelného zpracování pro vzorek N1, N2 a N3. 

6.2 Použité metody hodnocení vlastností vzorků magnetů Nd-Fe-B 

6.2.1 Metalografická příprava a světelná optická mikroskopie (LOM – light optical 

microscopy) 

Vzorky magnetů byly podrobeny standardní metalografické přípravě, která zahrnovala 

zalisování vzorků do vodivého bakelitu, broušení na brusných papírech v rozmezí zrnitostí 
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220 aţ 1500 a leštění pomocí diamantových past v rozmezí zrnitostí 7 aţ 1 m. 

Mikrostruktura vzorků byla vyvolána leptáním v činidle Nital (100 ml Ethanol + 10 ml 

HNO3). Studium, vyhodnocení a dokumentace mikrostruktury bylo provedeno pomocí 

inverzního metalografického mikroskopu GX51 s moţností pouţití polarizovaného světla, 

jehoţ součástí je digitální kamera DP12. 

Velikost zrn fáze Nd(R)2Fe14B byla vyhodnocena pomocí obrazové analýzy, která je 

součástí softwaru AnalySIS (Olympus). 

6.2.2 Měření mikrotvrdosti 

Mikrotvrdost majoritní fáze Nd(R)2Fe14B byla stanovena pomocí mikrotvrdoměru    

FM-100 (obr. 22) při zatíţení 50 N po dobu 7 sekund. Pomocí programu HDPS-ARS byl 

získán statistický soubor dat naměřených hodnot velikosti úhlopříček a mikrotvrdosti pro 

dvacet vpichů v jednotlivých vzorcích. 

 

           Obr. 22 Mikrotvrdoměr FM-100 [21]. 

6.2.3 Magneto-optická Kerrova mikroskopie 

K pozorování magnetických domén na vyleštěném povrchu vzorku magnetu byla 

pouţita magneto-optická Kerrova mikroskopie s vyuţitím speciálně upraveného mikroskopu 

Zeis, kdy jsou jednotlivé domény měřeny při nízkém magnetickém poli. Tato metoda 

umoţňuje kvantitativně analyzovat tenké magnetické vrstvy, multivrstvy a jejich doménové 
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uspořádání. Výhodou magneto-optické Kerrovy mikroskopie je rychlé pořízení obrazu, avšak 

laterální rozlišení je relativně nízké. Magnetooptický mikroskop je polarizační mikroskop, 

jehoţ maximální rozlišení je aţ 300 nm. Schématické znázornění Kerrova mikroskopu je 

zobrazeno na obr. 23 [36].  

 

Obr. 23 Schématické uspořádání Kerrova mikroskopu [36]. 

6.2.4 Skenovací elektronová mikroskopie a chemická analýza pomocí energiově - 

disperzního mikroanalyzátoru (SEM/EDX) 

Pro pozorování mikrostruktury vzorků magnetů a stanovení chemického sloţení 

jednotlivých fází byl pouţit skenovací elektronový mikroskop QUANTA 450 FEG, který 

umoţňuje velký výběr detektorů pro tvorbu zobrazení (SED, BSED, GSED, vCD, SS-BSED, 

STEM detektor) a je vybaven mikrosondou EDX APOLLO X pro energiově disperzní rtg. 

mikroanalýzu. Snímky mikrostruktury byly pořízeny v módu zpětně odraţených elektronů 

(BSE), který umoţňuje pozorovat materiál v chemickém kontrastu.  

Principem řádkovací elektronové mikroskopie (SEM – Scanning Electron Microscope) 

je pouţití úzkého, pohyblivého elektronového paprsku, který při interakci s atomy vzorku 

způsobí vznik zpětně odraţených elektronů (BSE) nebo sekundárních elektronů (SE) a tím 

vytváří obraz studovaného povrchu, zpravidla spojeného s analýzou prvkového sloţení. 

Zpětně odraţené elektrony jsou primární elektrony, jejichţ odrazivost roste se vzrůstajícím 

atomovým číslem, vnikají do vzorku a jsou odraţeny, aniţ by došlo ke sníţení jejich energie. 

Jelikoţ jsou BSE emitovány z většího objemu vzorku, získaný obraz povrchu vzorku je potom 

z důvodu detekce i hlubších vrstev méně přesný. Naopak za pomocí sekundárních elektronů 
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můţeme dosáhnout vysoké hodnoty bodového rozlišení, neboť jsou SE emitovány pouze z 

povrchových vrstev vzorku, tedy z hloubky do ~ 50 nm pod povrchem (obr. 24). 

 

Obr. 24 Excitační objem vzorku [22]. 

Energiově disperzní rtg. mikroanalýza (EDX) vyuţívá charakteristického rtg. záření, 

které vzniká při ozáření materiálu primárními elektrony, kdy jsou jednotlivé elektrony 

vyraţeny z vnitřních slupek atomu a následně nahrazeny elektrony z vyšších energetických 

hladin. Jejich rozdílná energie se projeví právě zářením. Kaţdý prvek má určitou hodnotu 

specifické energie rtg. záření a díky ní mohou být prvky v materiálu identifikovány. Za 

pouţití EDX analýzy jsou tedy získávána spektra s tzv. píky, které odpovídají prvkům 

obsaţeným v analyzovaném materiálu a to na základě jejich charakteristické energie. Tato 

mikroanalýza umoţňuje studovat prvky aţ od určitého protonového čísla, proto v této analýze 

chemického sloţení magnetů Nd-Fe-B není zahrnut obsah bóru a obsah uhlíku se zanedbává 

z důvodu zkreslení výsledků. 

6.2.5 Rtg. prášková difrakční analýza (XRPD) 

Rtg. difrakce (ohyb) je zaloţena na dopadu svazku rtg. záření pod určitým úhlem ϴ  a 

o definované vlnové délce λ na vzorek, umístěný uprostřed goniometru, který rotuje 

konstantní úhlovou rychlostí. Pokud ve struktuře vzorku existuje rovina s mezirovinnou 

vzdáleností d splňující Braggovu podmínku (nλ = 2dsinϴ), potom dojde k interferenci 
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difraktovaného záření, jeţ je zaznamenáno detektorem, pohybujícím se kolem vzorku 

dvojnásobnou úhlovou rychlostí. Výsledkem rtg. práškové difrakční analýzy je difraktogram 

(difrakční záznam), který znázorňuje závislost polohy detektoru, resp. orientace vzorku (osa 

x) na intenzitě difraktovaného svazku (osa y). Maxima na difraktogramu představují difrakci 

na určitých atomových rovinách a je moţné z nich vypočítat hodnotu mezirovinné vzdálenosti 

d [25]. 

XRPD difraktogramy byly zaznamenány v rámci CoKα záření (λ = 0,1789 nm) za 

pouţití Brucker D8 Advance difraktometru (Bruker AXS) vybaveného detektorem VÅNTEC 

1 a zpracovány pomocí softwaru PowerCell. Tento program umoţňuje simulaci rtg. difrakce 

za pouţití parametrů krystalové struktury dané sloučeniny, velikosti krystalové mříţky, 

atomových poloh v krystalové mříţce a rtg. vlnové délky. Fázové sloţení bylo hodnoceno 

pomocí databáze PDF 2 Release 2004 (mezinárodní centrum pro data z rtg. difrakce). 

6.2.6 Magnetické vlastnosti 

Vzorky byly zmagnetizovány pulzním magnetickým polem o velikosti 2600 kA/m. 

Demagnetizační křivky a základní magnetické charakteristiky (magnetická remanence Br, 

skutečná koercivita HcB, vnitřní koercivita HcJ, maximální energetický součin (BH)max) 

jednotlivých vzorků magnetů byly získány pomocí automatického hysteresisgrafu HG 200 

(Brockhaus Measurements) – viz obr. 25. 

 

 

Obr. 25 Automatický hysteresisgraf HG 200 (Brockhaus Measurements). 
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Magnetizace vzorků magnetů byla měřena také pomocí vibračního magnetometru EV9 

VSM (MicroSense) při teplotě 22 °C. Uvedený typ zařízení umoţňuje měření v rozsahu teplot 

-269 – 27 °C. Tato měření byla provedena v „International Laboratory of High Magnetic 

Fields and Low Temperatures (Wroclaw, Polsko)“ pomocí supravodivého elektromagnetu 

(Oxford instruments), který vytváří magnetické pole aţ do μ0H= 12000 kA/m. Pro zlepšení 

tepelné výměny byla před měřením měřící vloţka evakuována a naplněna plynným heliem na 

tlak 0,8 ∙ 10
5
 Pa. 

6.3 Výsledky a diskuse 

6.3.1 Metalografická analýza a měření mikrotvrdosti fáze Nd(R)2Fe14B 

Na fotkách mikrostruktury (obr. 26) jsou patrná světlá zrna Nd(R)2Fe14B 

nepravidelných tvarů a rozdílných velikostí. Podél hranic zrn se vyskytuje fáze bohatá na Nd 

(šedá) ve formě tenkých vrstev, ale i v místě styku dvou a více zrn v podobě menších oblastí. 

Na tomto snímku jsou viditelná také místa černé barvy, charakterizující zrna Nd(R)2Fe14B, 

která mohla vypadnout důsledkem nepřiměřeného broušení. Dalším důvodem značné 

pórovitosti můţe být i vliv koroze a rozpuštění fáze bohaté na Nd ve vodném prostředí během 

metalografické přípravy, kdy mají póry nepravidelný tvar. Pórovitost můţe být také 

důsledkem slinovacího procesu (sferoidizované póry) a faktu, ţe hustota vzorků odpovídala 

hustotě stavu po odlití (7,4 g/cm
3
). V kaţdém ze čtyř vzorků byla měřena velikost 150 zrn 

majoritní fáze Nd(R)2Fe14B. Výsledky měření jsou zaznamenány v tabulce 4. 
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Obr. 26 Mikrostruktura slinovaného magnetu Nd-Fe-B:  

a) N0 – bez TZ b) N1 – TZ při 500 °C c) N2 – TZ při 530 °C d) N3 – TZ při 550°C. 

Tabulka 4 Velikost zrna Nd(R)2Fe14B pro vzorky N0, N1, N2 a N3. 

Vzorek 
dmin 

(μm) 

dmax 

(μm) 

dstř   

(μm) 

Směrodatná 

odchylka 

(μm) 

N0 2,73 9,95 4,93 1,77 

N1 1,67 9,21 4,12 1,40 

N2 1,31 7,27 4,23 1,26 

N3 1,15 7,98 4,69 1,82 

 

Z naměřených výsledků v tabulce 4 je na první pohled patrné, ţe zvolené TZ velikost 

zrna magnetické fáze Nd(R)2Fe14B neovlivnilo, neboť průměrná velikost zrna byla téměř 

stejná pro všechny vzorky, tedy ~ 4 – 5 μm. 

Při měření mikrotvrdosti byl do povrchu vzorků vtlačován diamantový indentor tvaru 

čtyřbokého jehlanu se čtvercovou základnou. Vzhled povrchu vzorku po odlehčení indentoru 
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tzv. vtisk můţeme vidět na obr. 27. Průměrné hodnoty mikrotvrdostí jednotlivých vzorků 

magnetů a vypočtené směrodatné odchylky jsou zapsány v tabulce 5. 

 

Obr. 27 Ukázka vtisku diamantového čtyřbokého jehlanu při zkoušce mikrotvrdosti. 

Tabulka 5 Výsledky průměrných hodnot mikrotvrdosti vzorků N0, N1, N2 a N3. 

Vzorek HVstř   (-) Směrodatná odchylka (-) 

N0 611,68 101,48 

N1 524,29 97,21 

N2 535,34 98,47 

N3 397,69 41,65 

 

Vzhledem ke značnému výskytu pórů v mikrostruktuře a náhodném rozmístění vtisků 

(ne uprostřed magnetických zrn Nd(R)2Fe14B) mohou být výsledky měření mikrotvrdosti 

poněkud zkreslené, coţ se projevilo i na vysokých hodnotách směrodatné odchylky, která 

v jednom případě dosahovala aţ 101,48 jednotek. Hodnoty mikrotvrdosti mohou být 

ovlivněny také rozměrem vtisku, velikostí pouţitého zatíţení, kvalitou povrchu apod. 

Nicméně i s uváţením vlivů, které tyto aspekty způsobují, je moţno konstatovat, ţe se 

mikrotvrdost permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B s rostoucí teplotou tepelného 

zpracování sniţuje. Jak ukazuje tabulka 5, mikrotvrdost vzorku N3 prudce poklesla. 
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6.3.2 Magneto-optická Kerrova mikroskopie 

Vizuální hodnocení struktury magnetických domén bylo provedeno na povrchu vzorku 

N1, tedy kolmo k ose textury. Na obr. 28 aţ 30 jsou červeně označena místa, v nichţ byla 

pozorována doménová struktura. Jedná se o tzv. hvězdicový typ doménové struktury, který je 

charakteristický pro magnetické materiály s jednoosou (uniaxiální) magnetokrystalovou 

anizotropií. Tato struktura je pozorována na bazální rovině monokrystalů Nd2Fe14B [32, 33] a 

demonstruje dobrou magnetickou texturu zkoumaného vzorku permanentního magnetu. 

V několika případech bylo zjištěno, ţe se magnetické domény rozšiřovaly i přes hranice do 

sousedních zrn, coţ můţe být vysvětleno výměnnými interakcemi mezi zrny. Podobný jev byl 

popsán i autory Löewe et. [34]. Doménová struktura se pravděpodobně vyskytovala na celém 

povrchu vzorku, avšak ve zbývajících oblastech nemohla být detekována z důvodu drsnosti 

povrchu. 

 

Obr. 28 Povrch vzorku N1 sledovaný v polarizovaném světle a označené oblasti s 

viditelnou doménovou strukturou. Magnetické pole -48 A/m. 
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Obr. 29 Povrch vzorku N1 sledovaný v polarizovaném světle a označené oblasti s 

viditelnou doménovou strukturou. Magnetické pole -56 A/m. 

 

Obr. 30 Povrch vzorku N1 sledovaný v polarizovaném světle a označené oblasti s 

viditelnou doménovou strukturou. Magnetické pole -8 A/m. 
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6.3.3 Analýza chemického a fázového složení (SEM/EDX) 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, výchozí slitina měla následující chemické sloţení             

Fe – 67,05; Nd – 19,50; B – 1,00; Dy – 6,00; Pr – 6,00; Cu – 0,15; Al – 0,30 (hm. %) a v 

průběhu mletí bylo přidáno 2,5 hm. % NdH2. Výsledky plošné chemické analýzy slitiny ve 

formě strips a vzorků N0, N1, N2 a N3 jsou shrnuty v tabulce 6 a 7. 

Malé rozdíly v chemickém sloţení magnetů a počáteční slitiny ve formě strips mohou 

být způsobeny přítomností kyslíku (~ 5 – 6 hm. %), který se váţe s kovy vzácných zemin za 

vzniku různých typů oxidů jako NdO typu struktury NaCl (obsah kyslíku  50 at. %), Nd2O3 

typu struktury La2O3 (obsah kyslíku  60 at. %)  a NdO2 typu struktury CaF2 (obsah kyslíku  

 67 at. %) [23].  

Tabulka 6 Chemické sloţení mikrokrystalických pásků (strips) v hm. %. 

Strips OK DyM AlK PrL NdL FeK CuK 

1 7,62 8,91 0,85 7,59 25,15 49,57 0,31 

2 7,44 8,22 0,81 6,78 23,32 53,43 0,00 

 

 

Obr. 31 Detail tenkých mikrokrystalických pásků tzv. strips. 

Z výsledků v tabulce 8 a 9 je patrné, ţe se kyslík vyskytoval převáţně v místech styku 

dvou a více zrn a na hranicích zrn (bílé fáze 2 a 3 na obr. 32). V tomto případě odpovídalo 
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atomové procento kyslíku v tabulce 8 fázím, které mají stechiometrické sloţení blízko 

k oxidům NdO a Nd2O3. Přítomnost těchto oxidických fází ve vzorcích N0 – N3 potvrdily také 

výsledky z rtg. difrakční analýzy, viz kapitola 6.3.4. Obsah kyslíku v magneticky tvrdých 

zrnech Nd(R)2Fe14B (fáze 1) byl v porovnání s fázemi 2 a 3 minimální (~ 8 at. %).  

Stechiometrické sloţení zrn R2Fe(T)14B (R = Dy + Pr + Nd; T = Fe + Al + Cu + Ti + 

Co) by mělo být 2:14:1, z čehoţ vyplývá, ţe poměr Fe/R (at. %)  7. Stanovené poměry Fe/R 

v této fázi pro jednotlivé vzorky se však pohybují okolo 6 (tabulka 9). Tato odchylka můţe 

souviset s chybou při stanovení chemického sloţení jednotlivých fází, protoţe některé prvky 

mají velmi podobné charakteristické rtg. záření, můţe proto dojít k překrytí jejich spekter a 

zkreslení výsledků. V daném případě se jedná zejména o excitační potenciál Lα – Nd, který je 

5,229 keV a Lα – Pr o hodnotě 5,033 keV, zatímco pro Fe je excitační poteciál Kα – Fe rovno 

6,403 keV. Z tohoto důvodu je při stanovení fázového sloţení třeba volit spektra o niţší 

intenzitě. 

 

Obr. 32 Fotky mikrostruktury pořízené SEM/EDX a označené body mikroanalýzy magnetů: 

a) bez TZ;    b) po TZ při 500 °C;    c) po TZ při 530 °C;    d) po TZ při 550 °C. 
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Tabulka 7 Chemické sloţení plochy vzorků N0, N1, N2 a N3 ve třech místech. 

Vzorek Plocha OK DyM AlK TiK PrL NdL FeK CoK CuK 

N0 

(hm. %) 

1 4,55 5,23 0,61 0,15 8,12 25,48 54,84 0,37 0,64 

2 4,34 5,65 0,55 0,19 8,22 26,06 54,10 0,32 0,57 

3 4,40 5,30 0,60 0,16 8,15 2,89 54,49 0,38 0,63 

(at. %) 

1 18,07 2,04 1,43 0,20 3,66 11,22 62,34 0,40 0,64 

2 17,49 2,24 1,32 0,25 3,76 11,63 62,38 0,35 0,58 

3 17,61 2,09 1,41 0,22 3,70 11,49 62,44 0,41 0,64 

N1 

(hm. %) 

1 4,33 6,27 0,45 0,19 7,31 24,13 56,78 0,12 0,42 

2 4,17 5,98 0,38 0,19 6,99 24,92 56,23 0,52 0,62 

3 5,05 6,01 0,44 0,19 7,07 24,37 56,29 0,30 0,28 

(at. %) 

1 17,20 2,45 1,05 0,25 3,30 10,63 64,58 0,13 0,42 

2 16,68 2,35 0,90 0,25 3,17 11,05 64,40 0,56 0,62 

3 19,61 2,30 1,02 0,24 3,12 10,50 62,62 0,31 0,28 

N2 

(hm. %) 

1 5,10 5,11 0,41 0,42 7,73 24,93 54,94 0,42 0,94 

2 5,08 5,75 0,54 0,21 7,79 24,96 54,94 0,24 0,49 

3 5,30 5,13 0,42 0,28 7,50 25,12 55,12 0,18 0,96 

(at. %) 

1 19,83 1,95 0,95 0,55 3,41 10,75 61,19 0,44 0,92 

2 19,85 2,21 1,25 0,27 3,45 10,81 61,43 0,25 0,48 

3 20,49 1,95 0,95 0,36 3,29 10,77 61,05 0,19 0,93 

N3 

(hm. %) 

1 5,79 6,29 0,43 0,32 7,67 25,06 53,08 0,66 0,71 

2 6,53 5,81 0,46 0,28 7,71 25,30 52,87 0,46 0,59 

3 5,95 6,52 0,46 0,37 7,69 24,41 53,11 0,58 0,90 

(at. %) 

1 22,27 2,38 0,98 0,41 3,35 10,70 58,53 0,69 0,69 

2 24,59 2,15 1,02 0,35 3,30 10,56 57,00 0,47 0,56 

3 22,74 2,45 1,05 0,47 3,34 10,35 58,14 0,60 0,87 

 

Tabulka 8 Chemické sloţení fází tvořících oblasti mezi magnetickými zrny (at. %). 

Vzorek Fáze OK DyM AlK TiK PrL NdL FeK CoK CuK 

N0 

1 44,41 3,13 0,72 0,37 7,17 19,61 24,01 0,32 0,27 

2 33,10 2,67 0,98 0,26 6,06 17,32 39,63 0,00 0,00 

3  59,52 3,31 0,08 0,30 8,18 22,73 5,63 0,00 0,25 

N1 

1 41,04 3,54 0,49 0,27 6,10 19,11 29,20 0,00 0,26 

2 23,46 3,64 0,83 0,28 5,70 18,90 46,31 0,26 0,62 

3 48,04 2,69 0,98 0,25 6,13 18,81 22,72 0,00 0,38 

N2 

1 52,60 2,74 0,00 0,18 7,59 22,83 14,06 0,00 0,00 

2 46,80 2,98 0,00 0,35 6,38 19,22 23,74 0,00 0,53 

3 47,18 2,34 0,20 0,16 7,58 20,95 20,77 0,00 0,81 

N3 

1 38,20 4,11 0,19 0,16 6,52 21,22 29,59 0,00 0,00 

2 58,81 2,94 0,00 0,36 7,54 22,4 6,85 0,35 0,76 

3 42,03 3,86 0,35 0,56 7,83 24,03 19,35 0,57 1,41 
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Tabulka 9 Chemické sloţení zrn v permanentním magnetu a poměr Fe/R (at. %). 

Vzorek Zrno OK DyM AlK TiK PrL NdL FeK CoK CuK Fe/R 

N0 

1 7,40 1,80 1,63 0,18 2,83 8,75 76,70 0,27 0,44 5,92 

2 7,10 2,47 1,70 0,32 2,34 8,45 77,02 0,12 0,48 6,01 

3 7,28 2,15 1,32 0,38 3,17 10,68 74,00 0,42 0,60 4,80 

N1 

1 7,18 2,58 1,05 0,23 2,45 8,22 76,84 0,83 0,61 6,00 

2 10,15 2,12 1,43 0,36 2,96 9,50 72,50 0,26 0,72 5,16 

3 7,03 1,66 1,49 0,21 1,11 10,93 76,89 0,48 0,19 5,79 

N2 

1 7,37 2,62 1,76 0,26 2,11 7,91 77,35 0,24 0,38 6,33 

2 8,22 2,31 1,64 0,30 2,89 9,66 74,15 0,13 0,71 5,18 

3 7,79 2,92 1,64 0,44 2,39 8,28 75,87 0,13 0,54 5,79 

N3 

1 8,58 2,81 1,42 0,15 2,14 8,17 75,84 0,00 0,90 5,97 

2 8,68 2,29 1,33 0,31 2,69 8,48 75,34 0,65 0,23 5,78 

3 8,81 2,45 1,03 0,25 2,55 8,56 75,05 0,46 0,84 5,72 

K vyhodnocení změny chemického sloţení v blízkosti hranic zrn majoritní fáze 

Nd(R)2Fe14B následkem tepelného zpracování za různých podmínek, které má zásadní vliv na 

dosaţení vysokých hodnot koercivity, byla provedena 20-bodová liniová chemická analýza 

přes hranice dvou zrn s krokem měření cca. 0,5 μm. Ze získaných koncentračních profilů 

kovů Nd, Dy a Pr v jednotlivých vzorcích magnetů na obr. 33 je zřejmé, ţe vlivem tepelného 

zpracování došlo k poklesu obsahu Nd a Pr, zatímco obsah Dy zůstal téměř stejný. Teplota 

ţíhání můţe mít vliv nejen na stav hranic zrn, ale i na magnetické vlastnosti permanentních 

magnetů na bázi Nd-Fe-B. Jak jiţ bylo zmíněno, hranice jsou tvořeny fází bohatou na Nd (Pr, 

Dy). Tato fáze poskytuje zrnům tzv. magnetickou izolaci, díky níţ se zvyšuje jejich odolnost 

proti demagnetizaci. Takţe pokud jsou hranice zrn nespojité, můţe dojít k poklesu koercitivní 

síly. 
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Obr. 33 Koncentrační profil kovů vzácných zemin (Nd, Dy, Pr) v magnetech Nd-Fe-B: 

a) bez TZ;    b) po TZ při 500 °C;    c) po TZ při 530 °C;    d) po TZ při 550 °C. 

Na obr. 34 je dokumentováno rozloţení chemických prvků (Fe, Nd, Dy, Pr, Cu, Al, O)  

na povrchu vzorku N1. Ţelezo je po povrchu rozloţeno nerovnoměrně. Nejvyšší obsah ţeleza 

je pozorován v zrnech magneticky tvrdé fáze Nd(R)2Fe14B a nejniţší na hranicích zrn                

a v místech styku více zrn. Neodym a praseodym se nachází především v oblastech styku více 

zrn a na hranicích zrn, kde se rovněţ vyskytují fáze bohaté na neodym, praseodym a tedy         

i kyslík. Dysprosium, hliník a měď jsou po povrchu vzorku rozmístěny rovnoměrně. Na fotce 

34. c) je kontrast s hlavní fází ţeleza v zrnech Nd(R)2Fe14B a fází bohatou na neodym. Moţná 
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se jedná o fázi Nd1,1Fe14B, avšak ani za pouţití rtg. difrakčních obrazců nebylo moţné tuto 

fázi stanovit. 

  

  

     

a) b) 

c) 

f) e) 

d) 
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Obr. 34 Distribuce chemických prvků na povrchu vzorku permanentního magnetu N1. 

6.3.4 XPRD analýza fázového složení  

Na obr. 35 je znázorněno srovnání experimentálních rtg. difrakčních obrazců 

jednotlivých vzorků magnetů (barevné linie) a obrazců simulovaných pro strukturu typu 

Nd2Fe14B – prostorová grupa P42/mnm (černé linie). Je patrné, ţe hlavní reflexe simulované 

pro fázi Nd2Fe14B velmi dobře korespondují s reflexemi pro fázi Nd2Fe14B                              

v experimentálních rtg. difrakčních obrazcích pro dané vzorky. Některé reflexe však mohou 

patřit i do jiných fází. Tyto reflexe byly pozorovány v 2ϴ úhlech 35,59 °; 36,7 ° a 49,98 °. 

Následná analýza experimentálních difrakčních záznamů byla provedena pomocí dostupných 

literárních údajů a simulovaného difraktogramu. Z literatury [24] je známo, ţe vlastnosti 

permanentních magnetů mohou být velmi ovlivněny přítomností fáze α-Fe. Na pozadí reflexí 

fáze Nd2Fe14B se však nepodařilo výskyt fáze α-Fe detekovat. Na základě chemického sloţení 

a literárních zdrojů byl předpokládán výskyt oxidických fází na bázi kovů vzácných zemin na 

hranicích zrn a v místech styku tří zrn, coţ bylo potvrzeno i rtg. difrakční analýzou. Těmito 

fázemi nohou být NdO (obsah kyslíku  50 at. %), Nd2O3 (obsah kyslíku  60 at. %) a NdO2 

(obsah kyslíku  67 at. %) [ 23].  

Jak je vidět z obr. 35, rtg. obrazce simulované pro NdO a Nd2O3 se téměř shodují  

s experimentálními rtg. obrazci. Malé rozdíly mohou být vysvětleny tím, ţe byla simulace 

provedena pouze pro NdO a Nd2O3, přičemţ výsledky z chemické analýzy ukázaly, ţe tyto 

sloučeniny mohou obsahovat nejen Nd, ale i Dy a Pr. To znamená, ţe se sloţení 

analyzovaných vzorků můţe lišit od sloţení, které bylo přednastaveno v simulačním 

programu. Dále byl pro vzorky N0 – N3 zjištěn vzájemný posun reflexí (obr. 35), který 

g)

) 

 
b) 

h)

) 

 
b) 
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pravděpodobně souvisí se změnami mříţkových parametrů hlavní Nd2Fe14B fáze. Vypočtené 

parametry mříţky jsou uvedeny v tabulce 10. 

 

Obr. 35 Záznam z rtg. difrakční analýzy pro vzorky N0 – N3, (λ = 0,1789 nm). 

Tabulka 10 Vypočtené mříţkové parametry fáze Nd2Fe14B pro vzorky N0 – N3. 

 Vzorek a (nm) c (nm) c/a 

N0 0,87940 1,21923 1,386 

N1 0,87933 1,21934 1,386 

N2 0,87929 1,21975 1,387 

N3 0,87941 1,22007 1,387 

 

6.3.5 Magnetické vlastnosti 

Demagnetizační křivky jednotlivých vzorků magnetů, které byly získány pomocí 

automatického hysteresisgrafu, jsou dokumentovány na obr. 36 aţ 39. Srovnání magnetických 

vlastností bylo provedeno pouze pro hodnoty vnitřní koercivity HcJ. Teplota tepelného 

zpracování nemá obecně na magnetickou remanenci Br téměř ţádný vliv, přičemţ její velikost 

závisí především na chemickém sloţení zrn matriční fáze Nd(R)2Fe14B. S teplotou tepelného 

zpracování se hodnoty magnetické remanence mění jen v úzkém rozmezí 2 – 3 %. Stanovené 
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hodnoty vnitřní koercitivní síly HcJ vzorků N0 – N3 jsou shrnuty v tabulce 11. Ze srovnání je 

patrné, ţe nejvyšší hodnoty vnitřní koercivity dosahoval vzorek N1 (HcJ > 1389 kA/m), který 

byl zpracováván při teplotě 500 °C. Další zvyšování teploty tepelného zpracování vedlo ke 

sníţení hodnoty vnitřní koercitivní síly. Nejmarkantnější pokles byl zaznamenán u vzorku   

N3 (HcJ = 51 kA/m), zpracovávaného při teplotě 550 °C (obr. 39). Příčinou můţe být proces 

tvorby hranic zrn během tepelného zpracování, coţ by potvrzoval i pokles mikrotvrdosti 

tohoto vzorku. Další důleţitou charakteristikou je tvar demagnetizační křivky, který je 

ovlivňován nejen chemickým sloţením a uspořádáním krystalové mříţky, ale právě i 

způsobem tepelného zpracování. Čím více je tvar demagnetizační křivky pravoúhlý, tím 

stálejších magnetických vlastností je dosahováno. Tvar demagnetizační křivky určuje hodnota 

intenzity magnetického pole Hk a měřítkem pravoúhlosti je poměr Hk/HcJ. S rostoucí 

hodnotou Hk se tvar demagnetizační křivky zlepšuje. Na obr. 37 je vidět, ţe tepelné 

zpracování při teplotě 500 °C podstatně zlepšilo tvar demagnetizační křivky. 

Pouţité zařízení na stanovení magnetických charakteristik (hysteresisgraf HG 200) je 

omezeno maximální intenzitou magnetického pole 1600 kA/m. Tato intenzita nebyla 

dostatečná pro získání úplné demagnetizační křivky vzorku N1 při pokojové teplotě (obr. 37). 

 

Obr. 36 Demagnetizační křivky J – H a B – H vzorku permanentního magnetu N0. 

B
, 

J
 (

a
.u

.)
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Obr. 37 Demagnetizační křivky J – H a B – H vzorku permanentního magnetu N1. 

 

Obr. 38 Demagnetizační křivky J – H a B – H vzorku permanentního magnetu N2. 
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Obr. 39 Demagnetizační křivky J – H a B – H vzorku permanentního magnetu N3. 

Tabulka 11 Hodnoty vnitřní koercivity HcJ, získané z demagnetizačních křivek jednotlivých 

vzorků N0 – N3. 

Vzorek HcJ   (kA/m) 

N0 789 

N1 > 1389 

N2 1121 

N3 51 

 

Konkrétní magnetické vlastnosti vzorku N1 byly podrobněji zkoumány pomocí 

vibračního magnetometru. Tyto vlastnosti byly zjišťovány z demagnetizační křivky hysterezní 

smyčky (II. kvadrant). Experimentální magnetická hysterezní smyčka pro teplotu 22 °C je 

znázorněna na obr. 40. Vzorek si během měření vytváří vlastní demagnetizační pole. Pro 

konstrukci hysterezní smyčky hodnoty vnitřního magnetického pole ve vzorku se vyuţívá 

rovnice (6). 
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Hint = Hext – N ∙ 4πM (6) 

Kde Hint – skutečné pole uvnitř vzorku, Hext – vnější magnetické pole vzorku,             

M – magnetizace, N – demagnetizační faktor, který závisí na tvaru vzorku. Obr. 41 ukazuje 

hysterezní smyčku sestrojenou pro vnitřní magnetické pole vzorku. 

Magnetická indukce B můţe být vypočítaná následujícím způsobem ze vztahu (7): 

B = Hint + 4πM (7) 

Obr. 42 dokumentuje hysterezní smyčku pro magnetickou indukci vzorku N1. 

Hysterezní smyčka magnetické indukce (obr. 42) je vhodná pro určení magnetické remanence 

Br. Na obr. 43 jsou znázorněny demagnetizační křivky J – H a B – H. Křivka J – H 

představuje vnitřní pole magnetu a B – H křivka reprezentuje kombinaci aplikovaného a 

indukovaného magnetického pole. Z demagnetizačních křivek permanentního magnetu 

vzorku N1 (obr. 43) byla zjištěna hodnota: 

 vnitřní koercitivní síly HcJ – hodnota, získaná z demagnetizační křivky J – H při        

J = 0; 

 skutečné koercitivní síly HcB – hodnota, získaná z demagnetizační křivky B – H při  

B = 0; 

 intenzity magnetického pole Hk, ve které dosáhne hodnota magnetické indukce 

hodnoty 0,9 ∙ Br; 

 magnetické remanence Br – hodnota magnetické indukce B, kdy je intenzita 

magnetického pole H = 0; 

  maximálního energetického součinu (BH)max – odpovídá ploše obdélníku, který je 

moţné vepsat pod demagnetizační křivku B – H.  

Jednodušším způsobem stanovení hodnoty maximálního energetického součinu je 

vyuţití závislosti magnetické indukce na energetickém součinu (obr. 44). Obr. 44 demonstruje 

stanovení (BH)max a jak je z grafu moţno vidět, jeho hodnota dosahovala 231 kJ/m
3
. Hodnoty 

všech analyzovaných magnetických vlastností permanentního magnetu vzorku N1, získané 

z vibračního magnetometru, jsou uvedeny v tabulce 12.  
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Obr. 40 Hysterezní smyčka vzorku permanentního magnetu N1, měřená při teplotě 22 °C. 

Červená přímka ukazuje vliv demagnetizačního pole vzorku v oblasti křivky prvotní 

magnetizace. 
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Obr. 41 Hysterezní smyčka, sestrojená na základě hodnoty vnitřního magnetického pole 

vzorku permanentního magnetu N1. 
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Obr. 42 Hysterezní smyčka (B – H) vzorku permanentního magnetu N1. 
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Obr. 43 Demagnetizační křivky J – H a B – H vzorku permanentního magnetu N1. 
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Obr. 44 Závislost magnetické indukce B na energetickém součinu BH pro vzorek 

permanentního magnet N1. 

Tabulka 12 Magnetické vlastnosti permanentního magnetu vzorku N1. 

Br (T) HcJ (kA/m) HcB (kA/m) Hk (kA/m) (BH)max (kJ/m
3
) 

1,1 1470 808 909 231 
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7 ZÁVĚR 

Permanentní magnety na bázi Nd-Fe-B v současné době reprezentují nejsilnější typy 

magnetů, coţ dovoluje minimalizovat rozměry výrobků, a tak sníţit i náklady na výrobu. 

Slinované Nd-Fe-B magnety nachází široké uplatnění v řadě odvětví díky své vysoké vnitřní 

koercitivní síle HcJ, maximálnímu energetickému součinu (BH)max a magnetické remanenci 

Br. Výroba těchto permanentních magnetů se od roku 1983 výrazně zefektivnila, neboť jsou 

stále zdokonalovány technologie výroby a zpracování. Proto je v dnešní době moţné vyrobit 

vysoce výkonné a kvalitní permanentní magnety Nd-Fe-B za přijatelné ceny. 

V teoretické části této práce jsou popsány základní magnetické charakteristiky (Hc, Br, 

(BH)max, aj.), druhy magnetických materiálů a jejich charakteristiky. Největší pozornost je 

však věnována charakterizaci slinovaných permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B, popisu 

jejich vlastností, mikrostruktury a rovněţ způsobu výroby a zpracování.  

Vzorky permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B, připravené za pouţití metody strip 

casting, byly podrobeny různým podmínkám tepelného zpracování za účelem zvýšení 

magnetických vlastností, zejména koercitivní síly, a zlepšení tvaru demagnetizační křivky       

J – H. Pro zlepšení kapalné fáze při slinovacím procesu a zvýšení koercivity v důsledku 

vytvoření kontinuálních hranic zrn bylo přidáno 2,5 hm. % NdH2. Vodík totiţ reaguje 

s kyslíkem z NdOx za vzniku fáze bohaté na Nd.  

Provedenými zkouškami pro dané podmínky zpracování byl hodnocen vliv ţíhání na 

mikrostrukturu, fázové a chemické sloţení a magnetické vlastnosti. Hustota jednotlivých 

vzorků po tepelném zpracování dosahovala 98 % teoretické hodnoty. Bylo zjištěno, ţe vlivem 

tepelného zpracování došlo ke sníţení mikrotvrdosti majoritní fáze Nd(R)2Fe14B. 

Mikrotvrdost základní fáze vzorku bez tepelného zpracování se pohybovala kolem 611 HV, 

kdeţto po tepelném zpracování při 550°C dosahovala hodnoty 398 HV. Zvolené reţimy 

tepelného zpracování však neměly vliv na velikost zrna magnetické fáze Nd(R)2Fe14B, neboť 

průměrná velikost zrna byla téměř stejná pro všechny vzorky, tedy ~ 4 – 5 μm. S tepelným 

zpracováním se zvýšil obsah kyslíku, coţ mohlo také negativně ovlivnit magnetické 

vlastnosti. Detekované oxidické fáze měly stechiometrické sloţení blízko k oxidům NdO a 

Nd2O3. Přítomnost těchto oxidických fází byla potvrzena i XRPD analýzou fázového sloţení. 

Vlivem tepelného zpracování také došlo k poklesu Nd a Pr v blízkosti hranic zrn majoritní 
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fáze Nd(R)2Fe14B, coţ pravděpodobně vedlo ke sníţení koercitivní síly v důsledku 

nespojitosti hranic zrn. Na sníţení koercitivní síly mohly mít vliv i změny mříţkových 

parametrů hlavní Nd(R)2Fe14B fáze.  

Na základě výsledků z automatického hysteresisgrafu a vibračního magnetometru bylo 

potvrzeno, ţe nejlepší magnetické vlastnosti byly dosaţeny u vzorku N1, zpracovávaného při 

teplotě 500 °C. Demagnetizační křivka tohoto vzorku byla charakteristická pravoúhlým 

tvarem. Vyšší teploty zpracování vedly k výraznému poklesu magnetických charakteristik. 

Daný vzorek N1 po optimálním tepelném zpracování vykazoval následující hodnoty 

magnetických vlastností: HcJ = 1470 kA/m, (BH)max = 231 kJ/m
3
 a Br = 1,1 T. V porovnání se 

vzorkem, který nebyl tepelně zpracováván, byla hodnota vnitřní koercivity vzorku N1 zvýšena 

o téměř 600 kA/m . 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

[1] GUTFLEISCH, O. Controlling the properties of high energy density permanent 

magnetic materials by different processing routes. Journal of Physics D: Applied 

Physics, 2000, vol. 33, no. 17, pp. R157-R172. 

[2] COEY, J. Rare-earth iron permanent magnets. New York: Oxford University Press, 

1996, 522 p. ISBN 0198517920. 

[3] SINOMAG. Permanentní magnety [online]. 2004 [vid. 2014-10-20]. Dostupné z: 

http://www.sinomag.cz/sinomag.cz/data/sinomag/downloads/Permanentni_magnety.pdf 

[4] MAGCRAFT. Permanent magnet selection and design handbook [online]. 2007 [vid. 

2015-01-02]. Dostupné z: http://www.rare-earth-magnets.com/content/pdf/Permanent-

Magnet-Selection-and-Design-Handbook.pdf. 

[5] ORMEROD, J. The physical metallurgyand processing of sintered rare earth permanent 

magnets. Journal of the Less-Common Metals, 1985, vol. 111, pp. 49-69. 

[6] MAGNETIC MATERIALS PRODUCERS ASSOCIATION. Standart specifications for 

permanent materials [online]. [vid. 2015-02-06]. Dostupné z: 

http://www.intemag.com/pdf/MMPA0100-00.pdf. 

[7] MYSLÍK, J. Elektromagnetické pole. Praha: BEN - technická literatura, 1998. ISBN 80-

86056-43-0. 

[8] ŠAVEL, J. Elektrotechnologie – Materiály, technologie a výroba v elektronice a 

elektrotechnice. 4. vyd. Praha: BEN – technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-190-X. 

[9] HERBST, J. F., CROAT, J. J., PINKERTON, F. E. Relationships between crystal 

structure and magnetic properties in Nd2Fe14B. Physical review B, 1984, vol. 29, no. 7. 

[10] NdFeB-info [online]. 2010 [vid. 2015-01-01]. Dostupné z: http://www.ndfeb-info.com/. 

[11] Magnet Sales & Manufacturing Company [online]. 2000 [vid. 2015-01-03]. Dostupné z: 

http://www.magnetsales.com. 

[12] SKOTNICOVÁ, K., KURSA, M.  Prášková metalurgie: studijní opora. Vyd. 1. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014, 153 s. ISBN 978-80-248-3596-9. 

[13] Aceso. Pece pro vakuové indukční tavení (VIM) [online]. 2008 [vid. 2015-02-07]. 

Dostupné z: http://www.aceso.cz/inductotherm-group/vakuove-indukcni-taveni-

(vim).html. 

[14] CHEN, Y., LUO, Y. A series new equipment for NdFeB magnet preparation. Journal of 

Iron and Steel Research, International, 2006, vol. 13, Suppl. 1, pp. 303-311. 



57 

 

[15] RAGG, O. M., KEEGAN, G., NAGEL, H., HARRIS, I. R. The HD and HDDR 

processes in the production of Nd-Fe-B permanent magnets. International Journal of 

Hydrogen Energy, 1997, vol. 22, no. 213, pp. 333-342. 

[16] Neorem magnets [online]. [vid. 2015-02-08]. Dostupné z: 

http://www.neorem.com.cn/Neorem%20Brochure-EN.pdf. 

[17] DAVIES, B. E., MOTTRAM, R. S. and HARRIS, I.R. Recent developments in the 

sintering of NdFeB. Materials Chemistry and Physics, 2001, vol. 67, No. 1-3, pp. 272-

281. ISSN 0254-0584. 

[18] KANEKO, Y., KUNIYOSHI, F., ISHIGAKI, N. Proven technologies on high-

performance Nd-Fe-B sintered magnets. Journal of alloys and compounds, 2006, vol. 

408-412, pp. 1344-1349. 

[19]  COEY, J. Magnetism and magnetic materials. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2010, 614 p. ISBN 0521816149. 

[20] VIAL, F., JOLY, F., NEVALAINEN, E., SAGAWA, M., HIRAGA, K., PARK, K. T.  

Improvement of coercivity of sintered NdFeB permanent magnets by heat treatment. 

Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2002, 242-245, pp. 1329-1334. 

[21] FUTURE-TECH. Hardness tester, automatic hardness tester, metallography [online]. 

[vid. 2015-3-11]. Dostupné z: http://www.ft-hardness.com/en/product/fm.html. 

[22] VODÁREK, V. Metody studia struktury: učební text. Vyd. 1. Ostrava: Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita, 2012, 1 CD-ROM. ISBN 978-80-248-2559-5.  

[23] KOSHKID’KO, Y. S, SKOTNICOVÁ, K., KURSA, M., ČEGAN, T., BURKHANOV, 

G. S., KOLCHUGINA, N. B., et al. The effect of heat treatment under various 

conditions on microstructure of sintered (Nd,Pr,Dy)-Fe-B magnets. In METAL 2014: 

23
nd

 International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. 

May 21
st
-23

th
 2014 Brno, Czech Republic. Ostrava: Tanger s.r.o., 2014, pp. 1369-1374. 

ISBN 978-80-87294-54-3. 

[24] BAI. G., GAO, R. W., SUN. Y., HAN, G. B., WANG, B. Study of high-coercivity 

sintered NdFeB magnets. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 308, 20-23, 

2007. 

[25] VÁVRA, V., LOSOS, Z. Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské 

studium [online]. 2013 [vid. 2015-03-20]. Dostupné z: 

http://mineralogie.sci.muni.cz/index.htm. 

[26] STRNAT, K. J. The recent development of permanent magnet materials containing rare 

earh metals. IEEE Transactions on Magnet, 1970, vol. 6, pp. 182-190. 



58 

 

[27] SAGAWA, M., FUJIMURA, S., TOGAWA, N., YAMAMOTO, H., MATSUURA, Y. 

J. New material for permanent magnets on a base of Nd and Fe.  Journal of Applied 

Physic, 1984, vol. 55, no. 6. 

[28] HERBST, J. F. R2Fe14B materials: Intrinsic properties and technological aspects. 

Reviews of Modern Physics, 1991, vol. 63, no. 4, pp. 819-898. 

[29] ISHIGAKI, N., et al., "Neojimu Kei Bishou Shouketsu Jishaku No Hyoumen Kaishitsu 

To Tokusei Koujou (Surface Modification and Characteristics Improvement of Micro-

sized Neodymium Sintered Magnet)". NEOMAX Technical Report, 2005, vol. 15, pp. 

15-19. 

[30] BEZINGE, A., BRAUN, H. F., MULLER, J., YVON, K. Tetragonal rare earth (R) iron 

borides, R1+εFe4B 4 (e=0.1), with incommensurate rare earth and iron substructures. 

Solid State Communications, 1985, vol. 55, no. 2, pp. 131-135. 

[31] GIVORD, D., MOREAU, J. M., TENAUD, P. Nd5Fe18B18 (Nd1.11Fe4B4), A new 

nowotny – like phase structural and magnetic properties. Solid State Comunications, 

1985, vol. 55, no. 4, pp. 303-306. 

[32] PASTUSHENKOV, Y. G., FORKL, A., KRONMÜLLER, H. Temperature dependence 

of the domain structure in Fe14Nd2B single crystals during the spin-reorientation 

transition. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1997, vol. 174, pp. 278-288. 

[33] SUBKOVA, A. V., ZEZIULINA, P. A., KOSHKID´KO, Y. S., SIMONOV, V. V., 

SKOKOV, K. P. and PATUSCHENKOV, Y. G. Temperature behaviour of magnetic 

domain structure in RE-3d intermetallics with spin-reorientation transitions. Solid State 

Phenomena, 2011, vol. 168-169, pp. 122-125. 

[34] LÖEWE, K., BROMBACHER, C., KATTER, M., GUTFLEISCH, O. Temperature-

dependent Dy diffusion processes in Nd-Fe-B permanent magnets. Acta Materialia, 

2015, vol. 83, pp. 248-255. 

[35] LI, W. F., OHKUBO, T., HONO, K. Effect of post-sinter annealing on the coercivity 

and microstructure of Nd–Fe–B permanent magnets. Acta Materialia, 2009, vol. 57, pp. 

1337-1346. 

[36] HENDRYCH, A. Magnetické vlastnosti nanokompozitních materiálů [online]. 2009 

[vid. 2015-04-07]. Dostupné z: http://theses.cz/id/jjag05/Dizertace_Hendrych.pdf. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03048853
http://www.sciencedirect.com/science/journal/13596454

