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ABSTRAKT 

Protikorozní ochrana magnetů v praxi znamená výrazné zvýšení životnosti a užitných 

vlastností. Tato diplomová práce se zabývá vlastnostmi permanentních magnetů, zejména na 

bázi Nd-Fe-B a jejich odolnosti proti korozi pomocí galvanicky nanesených povlaků zinku a 

niklu. Teoretická část diplomové práce se zabývá složením, strukturou a vlastnostmi těchto 

magnetů. Podrobněji se věnuje korozním vlastnostem, hlavně elektrochemické korozi a 

vhodné protikorozní ochraně uvedených magnetických materiálů. Experimentální část 

diplomové práce je orientována na protikorozní ochranné vlastnosti galvanických povlaků 

zinku a niklu na magnetech typu Nd-Fe-B. Na vzorcích (výrobcích ve tvaru válečků) byly 

sledovány struktury materiálu a vlastnosti daných ochranných povlaků, hlavně jejich tloušťky. 

Pomocí  potenciodynamických polarizačních měření a expoziční zkoušky v solné mlze byly 

porovnány korozní vlastnosti uvedených povlaků. 
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ABSTRAKT   

The corrosion protection of magnets in practice means a significant increase of life and hence 

the usefulness of their use. This thesis deals with characteristics of permanent magnets 

primarily on Nd-Fe-B base and their resistance to corrosion through a galvanic coating of zinc 

and nickel. The theoretical part of the thesis deals with composition, structure and properties 

of these magnets. Furthermore deals with corrosive properties, especially the electrochemical 

corrosion and suitable anticorrosion protection of magnetic materials mentioned. 

Experimental part of the thesis is focused on properties of the galvanic protective coating of 

zinc and nickel on Nd-Fe-B type magnets. The structure of magnets and protective properties 

of coatings (mainly thickness) were tested. Potentiodynamic polarization measurements and 

salt spray test were also performed for comparison of corrosion properties of coatings. 
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Seznam použitých zkratek, označení a jednotek 

B  Magnetická indukce  [T]  

(BH)max  Maximální energetický součin  [J.m 
-3

]  

Br  Remanence  [T]  

Ed  Potenciál depasivace [V]  

Er  Potenciál repasivace  [V]  

Ekor  Korozní potenciál  [V]  

Ea  Anodický potenciál  [V]  

Ek  Katodický potenciál  [V]  

E0  Elektrochemický potenciál  [V]  

H  Intenzita magnetického pole  [A.m 
-1

]  

Hs  

Hd 

Změna intenzity magnetického pole  

Vnitřní demagnetizační pole 

[A.m 
-1

] 

[A.m 
-1

]  

Hci Koercitivní síla  [A.m 
-1

]  

ikor  

J 

Korozní proudová hustota  

Magnetická polarizace 

μA/cm
2
  

[T] 

m 

m0 

mt 

Hmotnost materiálu 

Hmotnost před expozici 

Hmotnost po expozici 

[g]  

[g] 

[g] 

Km  Korozní úbytek hmotnosti  [g.m-
2
]  

pH  Vodíkový exponent  [1]  

Rp  Polarizační odpor  [Ω·cm
2
]  

S  Plocha průřezu  [mm
2
]  

T  

Tg 

Teplota  

Teplota skelného přechodu 

[°C] 

[°C]   

Tc  Courieho teplota  [°C]  

t  Tloušťka materiálu  [mm]  

t  Čas  [s]  

rc.  Rychlost koroze  [mm/rok]  
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Fe2O3  Oxid železitý 

NaCl  Chlorid Sodný  

MRI                                     Magnetická rezonance 

NMR                                   Nukleární magnetická rezonance 

CRT                                     (Obrazovka) katodová trubice 

SEM                                     Rastrovací elektronový mikroskop 

VHS                                     Systém domácího videa (videokazeta)  
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1. Úvod 

Neodymové magnety  jsou v současnosti nejsilnějším typem magnetů s vynikajícími 

magnetickými vlastnostmi, jako je remanence a energetická hustota. Patří do skupiny magnetů 

založených na bázi vzácných zemin (lanthanoidy). Jejich hlavní složkou je železo s příměsi 

neodymu a boru. Dalšími prvky, které se přidávají do finální slitiny jsou hlavně kobalt, 

dysprosium - tyto složky slouží k vylepšení magnetických vlastností (remanence, koercitivní 

síla) a teplotní odolnosti (maximální pracovní teplota) magnetů [3]. 

Vyrábějí se lisováním v magnetickém poli a následným spékáním. Při vysoké vlhkosti 

vzduchu oxidují, a proto se v závěrečné fázi výroby galvanizují - nejčastěji zinkem nebo 

niklem. Proto vzhledově mohou být velmi pěkné, lesklé a hladké. Další možnosti 

povrchových úprav jsou například pozlacení, chromování, epoxidace, pasivace a mezi 

nejnovější technologie patří povlakování hliníkem a nitridem titánu [3]. 

Tato diplomová práce se zabývá hodnocením galvanicky nanesených povlaků na pernamentní 

progresivní magnety typu Nd-Fe-B, zejména s galvanicky nanesenou protikorozní vrstvou 

zinku.  

Cílem diplomové práce je prozkoumat galvanicky nanesené protikorozní povlaky na bázi 

zinku na magnetech typu Nd-Fe-B. Zjistit, zda zinek poskytuje vhodnou protikorozní ochranu 

magnetu před agresivním prostředím, hlavně ve srovnání s niklovými povlaky. 

V závěrečné části diplomové práci budou shrnuty výsledky z experimentální části, popis a 

vyhodnocení korozních vlastností galvanicky nanesených povlaků zinku a niklu na vzorcích 

magnetů. 
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A. TEORETICKÁ ČÁST DIPLOMOVÉ PRÁCE 

2. Charakteristika magnetických materiálu 

2.1  Magnety 

Magnety jsou objekty, které v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole. Mohou mít 

formu permanentního magnetu nebo elektromagnetu. Permanentní magnety nepotřebují k 

vytváření magnetického pole vnější zdroje proudu. Vyskytují se přirozeně v některých 

horninách, ale dají se také vyrobit. Elektromagnety potřebují k vytvoření magnetického pole 

elektrický proud - když se zvětší proud, stoupá také intenzita magnetické pole [4]. 

2.1.1. Magnetizace 

 

Je jev, při kterém se těleso z feromagnetické látky zmagnetizuje v magnetickém poli – tj. 

stává se samo magnetem. Při magnetizaci vlivem vnějšího magnetického pole dochází k 

natáčení a orientaci jednotlivých domén ve feromagnetickém materiálu do jednoho směru. 

Vzájemný magnetický účinek domén se tím zesiluje a v tělese jako celku vzniká severní a 

jižní magnetický pól. O tom, zda magnetické pole předmětu vymizí i po vyjmutí z 

magnetického pole magnetu, rozhoduje materiál předmětu.  Je-li materiál magneticky měkký 

– pole vymizí. Je-li materiál magneticky tvrdý – pole zůstává zachováno a z předmětu se 

stává trvalý magnet [7]. 

2.1.2. Demagnetizace 

Jak už název napovídá, jedná se o proces, při kterém se snižuje celková magnetická polarizace 

v magnetu. Může se tak stát působením vnějšího magnetickéh pole opačného směru ke směru 

polarizace. Tento proces se nazývá odmagnetování. Kromě toho je však každý magnet 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_proud
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podroben působení vnitřního demagnetizačního pole Hd, jehož vznik souvisí s principem 

snižováním jeho vnitřní energie [5]. 

2.1.3. Magneticky tvrdý materiál 

Pro trvalé magnety se používají materiály, označované souhrnně termínem "magneticky tvrdé 

materiály". Jejich základní magnetickou vlastností je schopnost zachovat značnou 

magnetickou polarizaci J i po ukončení působení vnějšího magnetického pole [5]. Hysterezní 

křivka magneticky tvrdého materiálu je znázorněna na Obr. 1. 

2.1.4. Magneticky měkký materiál 

Je látka z feromagnetického materiálu, která se vyznačuje tím, že po zmagnetizování 

(magnetizaci) a vyjmutí z vnějšího magnetického pole ztrácí téměř ihned své magnetické 

vlastnosti [7]. 

 

Z magneticky měkkých látek jsou vyrobeny tzv. dočasné magnety (např. jádra v 

elektromagnetech nebo elektromagnety ve strojích na zvedání předmětů z feromagnetických 

materiálů), jejichž zbytkový magnetismus je velmi malý. Magneticky měkkou látkou je 

například velmi čistá ocel [7]. 

Hysterezní křivka magneticky měkkého materiálu je znázorněna na Obr. 1. 

 

2.1.5. Hysterezní křivka 

Hysterezní křivka (smyčka) magnetického materiálu je uzavřená křivka magnetování, která 

vyjadřuje závislost magnetické indukce B na intenzitě magnetického pole H při pomalé, 

plynulé změně intenzity magnetického pole od +Hs do -Hs. Matematicky lze zmíněný vztah 

mezi dvěma veličinami vyjádřit: B = f(H). Jinými slovy jde o graf podávající informaci o tom, 

jaký vliv má působení vnějšího magnetického pole na magnetické schopnosti materiálu, který 

se v tomto poli nachází [8]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_indukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Intenzita_magnetick%C3%A9ho_pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veli%C4%8Dina
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Obr. 1 – Hysterezní křivky (smyčky) magnetický tvrdého a měkkého materiálu 

2.1.6. Magnetický obvod 

Trvalý magnet se často používá v magnetickém obvodu složeném z magnetu a z pólových 

nástavců z magneticky měkkého materiálu, nejčastěji železa. Dosahuje se tím optimálního 

tvarování pólů a vzduchové mezery [5]. 



15 

 

HADVIČÁKOVÁ,B. Ochranné galvanické povlaky pro permanentní progresivní magnety na 

bázi Nd-Fe-B. VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2015. 

 

2.1.7. Curieova teplota 

Magnetizace veškerých feromagnetických materiálů se vzrůstající teplotou klesá až k nule, 

totéž platí i pro trvalé magnety. Teplotní závislost magnetizace (Br) je charakterizována mezní 

Curieovou teplotou Tc, která je průsečíkem směrnice sestupné části křivky s teplotní osou. Při 

použití trvalých magnetů je třeba dbát na to, aby se pracovní teplota nepřiblížila Tc, bezpečná 

vzdálenost je cca do 0,4 násobku Tc [5]. 

2.1.8. Termokompenzační slitiny 

Teplotní závislosti parametrů magnetů se nelze vyhnout. Při použití ve složených 

magnetických obvodech lze tuto nepříjemnou vlastnost odstranit použitím tzv. 

termokompenzačního magnetického shuntu, umístěného paralelně ke vzduchové mezeře 

magnetu. Termokompenzační slitiny mají strmě klesající charakteristiku J (T). Při vzrůstající 

teplotě je magnetický tok shuntem vytlačován do vzduchové mezery a kompenzuje tak úbytek 

toku vlivem teplotní charakteristiky vlastního magnetu [5]. 

2.1.9. Nevratné změny magnetizace 

Teplotní a časové změny magnetizace jsou dílem vratné a dílem nevratné. Nevratné změny 

mají svůj původ v mikrostruktuře a mechanismu magnetování materiálu. Vlivem času a teploty 

dochází k relaxačním pochodům, které vedou ke snížení vnitřní energie. Makroskopicky se 

tyto změny projevují snížením magnetizace, případně dalších parametrů magnetu. Pokles je 

však většinou nevýznamný. Tam, kde je potřeba velké časové stálosti vlastností, je magnet 

podroben umělému stárnutí, příp. teplotní stabilizaci (střídáním teplot). Před závěrečným 

magnetováním je pak magnet vystaven působení střídavého magnetického pole s klesající 

amplitudou [5]. 
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2.1.10.  Toxicita magnetů 

Magnety z hlediska chemického složení vyhovují evropské směrnici (2002/95/EC). 

RoHS ((Restriction of Hazardous Substances). Feritové magnety nejsou toxické, v extrémním 

prostředí (kyseliny) se může uvolňovat malé množství baria. V mnoha případech se místo 

baria používá stroncia. Toxicita magnetů vzácných zemin je nízká a při vnějším kontaktu 

magnetu nehrozí nebezpečí intoxikace díky atomům pevně vázané ve struktuře materiálu [5]. 

2.1.11.  Působení magnetismu na člověka 

Dosud nebyl prokázán škodlivý vliv magnetického pole na člověka, oproti např. 

rentgenovému záření. V medicíně se využívá magnetického pole např. k diagnostice (NMR- 

nukleární magnetická rezonance). Některé metody využívají rovněž působení magnetického 

pole z permanentních magnetů nebo elektromagnetů k fyzioterapii. V současné době se jedná 

také o alternativní medicínu. Pro osoby s kardiostimulátorem nebo jiným citlivým 

elektronickým zdravotním přístrojem platí zákaz manipulace s magnety a přiblížení se k nim 

na vzdálenost menší než 0,5 metru [5]. 

2.1.12. Manipulace s magnety 

Opatrně manipulujeme při přibližovaní dvou magnetů nebo magnetu a ocelového předmětu. 

Vzhledem s velkým silovým účinkům může dojít k poškození magnetu nebo zranění. 

Nenecháme proto magnety volně položené. Při práci se silnými a velkými magnety se 

doporučuje použití pracovních rukavic. Je zakázáno manipulovat s magnety v prostředí s 

nebezpečím exploze z důvodu možného vzniku jiskry [5].  

Magnety jsou značně křehké, proto může dojít při manipulaci k odlomení drobných kousků. 

Je potřeba chránit zejména zrak ochrannými brýlemi. Při broušení dochází k tvorbě jemného 

prachu, který by při vdechování mohl způsobit respirační potíže, příp. vyvolat jiná 
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onemocnění. Proto je potřeba používat ochranné pomůcky (respirátor) [5]. 

 

Nepřibližujeme magnety:  

 k citlivým elektronickým a mechanickým přístrojům 

 k osobám se srdečním stimulátorem 

 k magnetickým záznamovým médiím (platební karty, diskety, magnetofonové a video 

kazety apod.) [5]. 

2.1.13. Rizika poškození magnetu 

Riziko odmagnetování magnetu :  

 při kontaktu se silnějším druhem magnetu (např. Anico při kontaktu s NdFeB) 

 ve velmi silném magnetickém poli 

 při překročení maximální pracovní teploty 

Riziko destrukce magnetu :  

 v agresivních chemikáliích (liší se podle druhu) 

 ve vodíkové atmosféře 

 mechanickým rázem 

 radioaktivním zářením 

Jednotlivé druhy magnetů se liší odolností vůči těmto vlivům [5]. 

2.1.14. Druhy magnetů 

Materiály, které mohou vytvářet za určitých podmínek magnetické pole, se nazývají 

magnetika a dělí se do 4 skupin: 

 Feromagnetika (železo, nikl, kobalt nebo některé slitiny) - silně magnetická se 

spontánní magnetizací, vysoká permeabilita. 

 Ferimagnetika (sloučeniny Fe2O3 s oxidy jiných kovů jako mangan, baryum) - různé 

krystalické podmřížky mohou mít různou magnetizaci, která jim zůstává.  

 Paramagnetika (hliník, vápník, kyslík, uran) - slaběji magnetická pouze v přítomnosti 

vnějšího pole. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnetika&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Feromagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kobalt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitiny
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permeabilita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferrimagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baryum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paramagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uran_%28prvek%29
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 Diamagnetika (uhlík, měď, síra, zlato, voda) - chovají se jako paramagnetika, ale 

vnější magnetické pole je vždy odpuzuje. 

 Elektromagnety (veškeré elektricky vodivé materiály) - pro maximalizaci magnetické 

síly jsou používány cívky z vodičů o malém odporu s paramagnetickými jádry [4]. 

2.1.15. Využití magnetů 

 Záznamová média: videokazety, audiokazety, pevné disky i diskety jsou všechno 

zařízení, kde jsou informace analogově nebo digitálně zaznamenané do 

feromagnetického materiálu jako proměnné magnetické pole. Čtecí zařízení pak tímto 

polem projíždí a jeho změny v něm generují elektrické signály, které jsou dále 

zpracovány. 

 

 Kreditní nebo debetní karty do bankomatu používají na sobě magnetický proužek, ve 

kterém jsou zapsány potřebné údaje o držiteli. 

 

 Přenášení předmětů a separace kovů: Dostatečně silné magnetické pole dokáže 

zvednout jakýkoliv fero- nebo paramagnetický materiál. Ve velmi silných 

magnetických polích je možné zvednout i organické materiály. Mnoho se toho 

využívá například na šrotovištích, kde mohutné elektromagnety zvedají celá auta. 

Také jde o dobrý způsob jak separovat kovový odpad ze smíšeného. Na třídící lince 

silný elektromagnet vyfiltruje veškeré kovové odpadky na běžícím páse. 

 

 Domácí použití: Magnety na ledničce, v rukavicích, magnetické hračky (např. 

stavebnice z magnetických dílů), zavírače dvířek. 

 

 Kompasy: Střelka kompasu reaguje na magnetické pole Země, její póly však musí být 

naopak, než je na ní vyznačeno. 

 

 Audiotechnika: V reproduktorech jsou elektromagnety, které rozkmitávají své jádro. 

Toto jádro přenáší pak mechanické kmity do membrány, která vydává požadovaný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Diamagnetismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1znamov%C3%A9_m%C3%A9dium
http://cs.wikipedia.org/wiki/VHS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Audiokazeta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%BD_disk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Disketa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Analogov%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Digit%C3%A1ln%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A1_indukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kreditn%C3%AD_karta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Debetn%C3%AD_karta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bankomat
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0rotovi%C5%A1t%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ledni%C4%8Dka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stavebnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompas
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geomagnetick%C3%A9_pole
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Audiotechnika&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Reproduktor
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zvuk. V elektrických kytarách jsou zase magnety v cívkách. Při rozeznění struny se 

kmity přenáší na magnet, jenž se rozkmitá a v cívce generuje proud. Proud je pak 

obvody zpracován a převeden na požadovaný tón a zvukový efekt. 

 

 Medicína: Permanentní magnety a elektromagnety jsou součástí MRI přístrojů pro 

nahlížení do lidského těla bez nutnosti chirurgického zákroku. Navíc je tato metoda, 

na rozdíl třeba od rentgenu, zdravotně nezávadná a lidé nevykazují žádné známky 

ozáření [4]. 

2.1.16. Výroba magnetů 

Každý druh magnetu má specifický postup výroby, sestávající z řady postupných kroků. 

Společné pro většinu technologií je prášková metalurgie, tj. postup, při kterém se směs velmi 

jemných prášků v přesném poměru dokonale promísí, lisuje do formy a následně spéká 

(sintruje) při vysoké teplotě. Vzniká tak tvrdý a křehký produkt, podobný keramice, který 

nelze běžným obráběním opracovávat. Proto je nutné, až na výjimky, definovat a vyrobit 

přesný tvar a rozměry magnetu již v této výrobní fázi. Následně je možné jen jemné broušení 

např. přesných rovinných či válcových ploch. Magnety typu FeNdB jsou náchylné ke korozi, 

proto musí být opatřeny povrchovou ochrannou vrstvou. [6]. 

2.2 Neodymové magnety 

Neodymový magnet unese až 1300násobek své hmotnosti. Neodymové magnety přesněji 

NdFeB (Obr. 2), jsou směsí neodymu, železa a boru. Tyto magnety nabízí nejlepší poměr ve 

srovnání výkonu a ceny. Ještě do nedávné doby byly nejsilnějšími známými permanentní 

magnety materiály na bázi samaria a kobaltu. 

 V roce 1982 však byly překonány materiálem, jehož chemické složení je Nd2Fe14B. Tento 

materiál je v současnosti nejnovějším a nejsilnějším typem magnetu s vynikajícími 

magnetickými vlastnostmi a vůbec s nejvyšší vnitřní energií jako součinem (HB)max, resp. 

energetickou hustotou. Magnety uvedeného typu jsou schopny unést více než tisícinásobek 

vlastní hmotnosti a magnet o velikosti malé mince tak může udržet železný předmět o 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A1_kytara
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3n
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvukov%C3%A9_efekty&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ka%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A1_rezonance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chirurgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Akutn%C3%AD_radia%C4%8Dn%C3%AD_syndrom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Neodym
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bor_%28prvek%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samarium
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kobalt
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http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Energetick%C3%A1_hustota&action=edit&redlink=1
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hmotnosti kolem 10 kg. Zajímavé je, že i výrobní cena těchto magnetů je nižší než u 

samarium-kobaltových magnetů. Vzhledem ke své síle interakce jsou poměrně levné a malé.  

Velice snadno korodují, proto je potřeba u nich provést povrchovou ochranu nejčastěji 

niklováním, zinkováním anebo pryskyřicí. Jejich další nevýhodou je malá tepelná odolnost 

oproti magnetům samarium-kobaltovým. Naopak magnety NdFeB mají dobrou odolnost proti 

působení vnějšího demagnetizačního pole z důvodu jejich vysoké koercitivity. Proto jsou tyto 

magnety obzvláště vhodné pro elektromechanické aplikace.  

V současné době jsou tyto magnety prakticky používány v počítačové technice v 

záznamových hlavách harddisků nebo při výrobě malých mikrofonů a reproduktorů ve 

sluchátkách a obdobných elektrotechnických aplikacích [1]. 

 

Neodymové magnety jsou tvrdé, křehké a tedy choulostivé na poškození. Opracování 

(obrábění) je problematické, protože při něm může docházet k praskání (odštípnutí) anebo 

dochází k porušení ochranné galvanické vrstvy. Neodymy je možné opracovat broušením 

pomocí diamantových nástrojů, avšak hned po opracování je nutné vytvořit novou ochrannou 

vrstvu [3]. 

Neodymové magnety výborně odolávají vnějším demagnetizačním vlivům a za normálních 

podmínek si udržují permanentní magnetizmus [3]. 

 

Obr. 2 – Ukázka neodymových magnetů 

10 
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Permanentní magnety na bázi FeNdB mohou obsahovat prvky dalších vzácných zemin jako 

dysprosium (Dy), praseodym (Pr), které upravují anebo zlepšují některé vlastnosti [5]. 

 

Tyto magnety umožňují značnou miniaturizaci rozměrů, protože dosáhnou stejné přídržné síly 

při mnohem menších rozměrech, než např. feritové magnety [5]. 

                 2.2.1   Vlastnosti neodymových magnetů  

Magnety FeNdB jsou tvrdé a poměrně křehké, což je nutno mít na paměti zejména při 

manipulaci zmagnetovaných výrobků v blízkosti ostatních magnetů nebo feromagnetických 

materiálů. Magnety se vyrábějí v hotových tvarech, které lze mírně upravit broušením. Je 

však třeba dbát na to, aby se broušené ploch nezahřívaly. Neodymové magnety jsou obecně 

náchylné ke korozi, proto jsou opatřovány povrchovými úpravami. [5]. 

Některé důležité vlastnosti použité k porovnání s permanentní magnety jsou: remanence (Br), 

která měří sílu magnetického pole, koercitivitu (Hci); odpor materiálu, aby se stal 

demagnetizovány, energetický produkt (BHmax), hustota magnetické energie a teplota Curie 

(TC), při které materiál ztratí svou magnetičnost. Neodymové magnety mají vyšší remanenci, 

mnohem vyšší koercitivitu a energetický produkt, ale často nižší Curie teplotu, než jiné typy 

magnetů (Tab. 1). Neodymový magnet je také legován terbiem anebo dysprosiem, aby byly 

zachovány jeho magnetické vlastnosti i při zvýšených teplotách, aby hodnoty hlavních 

magnetických charakteristik s rostoucí teplotou klesaly pomaleji [17], 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Remanence&usg=ALkJrhjww_VxIpCKljB62WQePF-d6G4quw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coercivity&usg=ALkJrhjY81uw7Sie7ODEgIZ_QWe2Vqbz5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Curie_temperature&usg=ALkJrhgHZcDpU6M3gW05U8wYltVbRcwcsg
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Tab. 1 – Porovnání základních magnetických vlastností neodymových magnetů s jinými typy 

permanentních magnetů [17]. 

Magnet Br (T), Hc (kA/m)  BHmax (kJ /m
3
) TC (°C)  

Nd2 Fe14B 

(slinuté) 
1,0-1,4 750-2000 200-440 310-400 

Nd2Fe14B (lepené) 0,6 - 0,7 600-1200 60-100 310-400 

SmCo5 (slinuté) 0,8-1,1 600-2000 120-200 720 

SM (Co,Fe,Cu, 

Zr), 7 (slinuté) 
0,9-1,15 450-1300 150-240 800 

Alnico (slinuté) 0,6-1,4 275 10.88 700-860 

Sr-feritové 

(slinuté) 
0,2 až 0,4 100-300 10.40 450 

 

                2.2.2    Použití neodymových magnetů 

Neodymový magnet má řadu využití v aplikacích, kde je potřeba vyvinout silnou 

magnetickou interakci (přídržnou sílu) nebo tam, kde záleží na malých rozměrech. Jsou to 

např. rotory a statory motorů, lineární motory, magnetické spojky a brzdy, magnetické 

polarizátory tekutin, magnetické separátory, systémy proti zlodějům v obchodech. Dále se 

magnety ze vzácných zemin používají např. v těchto oblastech: automaty a roboty, 

automobily, hračky, kuchyňské stroje, pračky, myčky, náramkové hodinky, výpočetní 

technika apod. [5]. 

  2.2.3    Výroba magnetů FeNdB a SmCo 

Bloky neodymových magnetů jsou obvykle vyráběny procesem práškové metalurgie. 

Neodymový prach o velikosti několika mikronů je produkován v atmosféře inertního plynu a 

pak následně stlačen v tuhé ocelové nebo gumové formě. Kaučuková forma je zpevněná na 

všech stranách kapalinou a ta předává tlak pro isostatické slisování. V ocelových formách 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Remanence&usg=ALkJrhjww_VxIpCKljB62WQePF-d6G4quw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coercivity&usg=ALkJrhjY81uw7Sie7ODEgIZ_QWe2Vqbz5g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Curie_Temperature&usg=ALkJrhgzeHYTkE-jrRzccNjY1KtFNOYl2g
http://cs.wikipedia.org/wiki/Inertn%C3%AD_plyn
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jsou produkovány magnety finálních tvarů, zatímco v gumových formách jsou produkovány 

velké bloky (tzv. bochníky), které jsou pak následně děleny na konečné tvary. Magnetický 

výkon slitiny je optimalizován tím, že je používáno silného magnetického pole před a během 

lisovacího procesu. Toto pole určí směr magnetizace, tzv. orientaci Weissových domén. 

Srovnání orientace vyplývá z anizotropní povahy slitiny a velice zlepšuje remanentní 

magnetickou indukci B a ostatní magnetické charakteristiky permanentního magnetu. Po 

vylisování a spečení, až dosáhnou plně tuhé konzistence, se chovají jako permanentní 

magnety. Vylisované magnety takto dosáhnou finálních rozměrů, ale magnety lisované v 

gumových formách do tzv. „bochníků“ se obvykle srovnají na velkých mlýncích a pak 

následně „nakrájí“ na finální tvary [1]. 

Na Obr. 3 a 4 jsou schémata výrobního procesu magnetů typu FeNdB [1]. 

 

Obr. 3 – Schéma technologického procesu výroby magnetů FeNdB  a SmCo 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetizace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Weissovy_dom%C3%A9ny&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slitina
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Obr. 4 -  Blokové schéma výrobního procesu permanentních magnetů ze vzácných zemin. 

     

2.2.4    Chemická odolnost neodymových magnetů 

Vedle intermetalických fázových částic obsahuje strukturální stavba těchto trvalých magnetů 

volný neodym. Tomu nelze z výrobně-technických důvodů úplně zamezit. Jako téměř 

všechny kovy ze skupiny vzácných zemin je i tento ve své volné formě extrémně náchylný ke 

korozi a ke spontánní přeměně na práškový oxid nebo hydroxid neodymu doprovázené 

výrazným vzrůstem objemu. Permanentní magnety NdFeB jsou již napadány působením 

vzdušné vlhkosti. Materiál je však vůči většině rozpouštědel relativně stabilní, na soli a 

kyseliny reaguje ovšem silně korozivně. Působením vodíku materiál křehne, případně podléhá 

praskání. Reakce probíhá spontánně za vzniku tepla a silného vzrůstu objemu. Magnetické 

vlastnosti se přitom ztrácejí [1]. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vz%C3%A1cn%C3%A1_zemina&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpou%C5%A1t%C4%9Bdlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk


25 

 

HADVIČÁKOVÁ,B. Ochranné galvanické povlaky pro permanentní progresivní magnety na 

bázi Nd-Fe-B. VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2015. 

 

             2.2.5     Nevýhody a rizika neodymových magnetů 

Neodymové magnety ztrácejí magnetické vlastnosti již při teplotě nad 80 °C, zatímco běžné 

feritové magnety jsou použitelné i při teplotách kolem 300 °C. Jejich vysoká magnetická síla 

může způsobit vymazání dat na magnetických záznamových mediích (disketa, pevný disk, 

VHS), ale i na bankovních kartách, znemožnit funkci některých zařízení jako elektroměrů, 

vodoměrů, nebo poškození obrazovek počítačových monitorů typu CRT [1]. 

           2.2.6      Krystalografická buňka Nd2Fe14B a mikrostruktura  

Tato buňka je strukturním typem, podobným 

CaCu5.  Čtyři podjednotky tvoří jednotkovou 

buňku, sestávající se ze 68 atomů (Obr. 5). 

Krystalická struktura je tetragonální, avšak 

také zde tvoří atomy železa hexagonální švy, 

podobné jako u romboedrických a 

hexagonálních krystalů Sm2Co17. Do 

permanentních magnetů Nd2Fe14B jsou 

přidávány další legující prvky. Tak například 

částečné nahrazení neodymu dysproziem vede 

ke zvýšení koercitivní síly pole [2]. 

Mřížkové konstanty (parametry) jsou:  

a = 0,880 nm 

c = 1,219 nm 

 

Obr. 5 – Základní krystalografická buňka feromagnetické fáze Nd2Fe14B 

Přednostní osa magnetizace je rovnoběžná k ose c a tím kolmá k základní rovině. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ferit
http://cs.wikipedia.org/wiki/Disketa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%BD_disk
http://cs.wikipedia.org/wiki/VHS
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrazovka_CRT
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Slinuté magnety obsahují rozdílné základní fáze: (Obr. 6 a 7) 

 fáze Nd2Fe14B magneticky tvrdá (světlá), průměry zrn zpravidla několik mikrometru, 

 fáze bórová NdFeB (paramagnetická), 

 fáze bohatá na neodym (tmavá na Obr. 6, s obsahem Nd > 80% at. diamagnetická), 

která obklopuje zrna tvrdé magnetické fáze [20]. 

Tyto permanentní magnety jsou rovněž „nukleárně vytvrzené“, tzn. magnetická tvrdost vzniká 

v podstatě vysokou silou anizotropního pole. Přemagnetování začíná jak na příměsích, tak na 

povrchu zrna. [2]   

 

Obr. 6 - Struktura NdFeB (1000x zvětšeno).  
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Obr. 7 – Možnosti zobrazení struktury magnetu Fe-Nd-B [18] 

 

Rovnoměrné rozdělení částic a dobrá přilnavost mezi částicemi Nd-Fe-B a polymerní matrice, 

jsou zásadní pro kvalitu kompozitních magnetů, zejména při teplotách nad teplotou skelného 

přechodu (Tg) polymeru. Velikost částic magnetického prášku hraje důležitou roli při přilnutí 

prášku k pojivu. Obecně lze říci, že destičkovité částice by měly mít za následek vyšší hustotu 

materiálu za optimálních podmínek výroby. SEM mikroanalýza lomové morfologie povrchu 

Nd-Fe-B s polymerním pojivem je uvedena na Obr. 8 [19]. 

 

 

Obr. 8 - Mikrostruktura na lomu povrchu kompozitního materiálu s a) 50% hmotnostních a b) 

95% hmotnostních Nd-Fe-B plniva, rastrovací elektronový mikroskop JEOL JSM-5800 [19] 
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3. Koroze a korozní povlaky  

3.1 Koroze 

Korozí se obecně rozumí působení prostředí na materiál, které má za následek znehodnocení 

materiálu [6]. Podle definice koroze je fyzikálně chemická interakce mezi materiálem a 

okolním prostředím, která vede k nežádoucím změnám vlastnosti materiálů, ke zhoršení 

funkce zařízení, technického systému anebo ovlivnění prostředí. 

Korozi podléhají téměř všechny materiály, nejen kovy a jejich slitiny. Objevuje se také u 

jiných anorganických materiálů (sklo, beton atd.) i u materiálů organických (pryž, plasty atd.). 

Způsob znehodnocování materiálu může být různý, od změny vzhledu až po úplný rozpad [6]. 

3.2 Protikorozní ochrana materiálu 

Existuje pět základních způsobů protikorozních opatření, jimiž je možné korozní poškození 

kovu snížit anebo zamezit: 

- volba konstrukčního materiálu (kovový, anorganický nekovový, polymerní); 

- úprava korozního prostředí (úprava fyzikálních parametrů, destimulace, inhibice) 

- elektrochemická ochrana (katodická ochrana, anodická ochrana); 

- povlaky a úprava povrchu (anorganické nekovové, kovové, organické); 

- vhodná konstrukční řešení. 

 

Cílem protikorozní ochrany povlaky a úpravou povrchu je vytvoření stavu povrchu s lepšími 

užitnými vlastnostmi, než má základní materiál v předpokládaném prostředí jeho použití, a 

spočívá v aplikaci vrstvy anebo povlaku jiného materiálu na povrch chráněného kovu [9]. 

3.3 Galvanické pokovování 

Galvanické pokovování je elektrochemický proces, kdy se kationty kovu v roztoku pohybují v 

elektrickém poli tak, aby vytvářely povlak na elektrodě - katodě. Používá se stejnosměrný 

proud. Kationty dané látky se na katodě redukují z roztoku a potahují vodivý předmět tenkou 

vrstvou kovového materiálu. Galvanické pokovování se užívá především pro vytvoření 

http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_volmat.htm
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_uprpro.htm
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_uprpro.htm#fyzparam
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_uprpro.htm#destimulace
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_uprpro.htm#inhibice
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_elchem.htm
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_elchem.htm#KO
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_elchem.htm#AO
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_povlak.htm
http://old.vscht.cz/met/stranky/vyuka/labcv/korozni_inzenyrstvi_se/koroze/o_konstr.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pokovov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ion
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Roztok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_proud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Redukce_%28chemie%29
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povlaku s požadovanými vlastnosti (např. odolnosti vůči otěru, proti korozi, pro kluzkost, 

estetické vlastnosti apod.) na povrchu, který tyto vlastnosti postrádá. Metodu lze však použít i 

pro zvětšení příliš malých předmětů. Obecně se použitý proces označuje jako elektrodepozice 

[11]. 

Galvanické povlaky slouží mnoha účelům. První z nich je většinou ochrana základního kovu 

před korozí. Zhruba lze galvanické povlaky rozdělit podle použití do tří skupin [10]. 

Do první skupiny patří povlaky určené pouze pro ochranu proti korozi. Do druhé skupiny 

patří povlaky, které mají kromě antikorozní ochrany ještě zlepšovat vzhled povrchu. Do této 

skupiny patří také většina dekorativních povlaků o složení měď-nikl-chrom a nikl-chrom. Do 

třetí skupiny se zařazují povlaky, u nichž není rozhodující vzhled a ochranná funkce, nýbrž 

speciální vlastnosti. Sem patří např. otěruvzdorné, optické nebo magnetické povlaky [10]. 

3.3.1  Zinkové povlaky 

Galvanické zinkové povlaky se používají především pro antikorozní ochranu železa a oceli, 

Dříve se na vzhled těchto povlaků nekladl velký důraz. Vývoj lesklých zinkových povlaků a 

jejich další úprava, zejména chromátováním a lakováním, umožnily výrobu spotřebního 

zboží, u kterého je žádoucí i pěkný vnější vzhled [10]. 

Žárové zinkování je definováno jako proces ponoření oceli nebo litiny do lázně tekutého 

zinku. Odolnost proti korozi se vytváří vícevrstvým povlakem slitiny zinek-železo a kovový 

zinek. Povlak je produkován jako výsledek metalurgické reakce mezi tekutým zinkem a 

železem v oceli. Povlak má téměř stejnou tloušťku na všech ponořených površích v zinkovací 

lázni. Tento proces je v provozu od roku 1742 a poskytuje dlouhotrvající, bezúdržbovou 

antikorozní ochranu za přijatelnou cenu po mnoho let [12]. 

Bylo zjištěno, že koroze různých zinkových povlaků je v mnohých prostředích lineární funkcí 

času, tj. že životnost povlaků je přímo úměrná jejich tloušťce. Rychlost koroze dále závisí na 

prostředí, kterému je povlak vystaven [10], zejména na stupni korozní agresivity atmosféry. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ot%C4%9Br&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koroze
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Na Obr. 9 je znázorněná závislost procesu koroze zinkového povlaku na době expozice v 

korozním prostředí. 

 

Obr. 9 – Koroze a životnosti zinkových povlaků [12]. 

Ke vzniku korozního poškození podkladové oceli dochází u obou zinkových povlaků 

především v místech trhlin a obdobných defektů v povlacích (Obr 10). Zinek chrání ocel 

jednak bariérovým účinkem a jednak poskytuje ocel katodickou ochranu, v místech poškození 

povlaku. Korozní produkty zinku mohou mít za určitých podmínek také ochranný charakter. 

[21]. 

 

Obr. 10 – Metalografické hodnocení korozního napadení zinkového povlaků [21]. 
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            3.3.2    Chromové povlaky 

Chromové povlaky vhodné tloušťky mají velmi dobré antikorozní vlastnosti. Chromový 

povlak o tloušťce 10 µm odolává působení vnější atmosféry, ale selhává ve vodném prostředí. 

Povlak o tloušťce 25 µm poskytuje velmi dobrou ochranu oceli proti působení atmosféry 

v průmyslových oblastech po dobu delší než sedm let. Vysoká tvrdost a odolnost proti otěru 

předurčuje tyto povlaky pro řezné nástroje a jiné předměty namáhané otěrem [10]. 

3.3.3 Niklové povlaky 

Tyto povlaky mají nejširší uplatnění, neboť splňují požadavek antikorozní ochrany 

s požadavkem dekorativního vzhledu. Protikorozní ochrana niklu jako elektropozitivního 

prvku vzhledem k oceli (Fe) je dána bariérovým účinkem jeho povlaku, přitom je úměrná 

tloušťce povlaku a snižována necelistvostmi, hlavně průchozími póry. Nikl výborně odolává 

korozi téměř ve všech typech alkalických prostředí [10] a v běžných atmosférách. 

4. Koroze neodymových magnetů 

NdFeB magnety podléhají velice rychle korozi. Lakování a pokovení jsou jedny z možností 

jak chránit magnet před okolním prostředím. Velice rychlá oxidace vyžaduje pečlivou 

přípravu povrchu magnetu před nanesením laku nebo pokovením. Většina prostředků pro 

povrchovou úpravu oceli není schopna tuto slitinu magnetu kvalitně povrchově upravit, resp. 

předběžně upravit. Magnetický materiál NdFeB nepřijme pokovení tak jako ostatní slitiny 

kovů a to má za následek, že může začít korodovat zevnitř směrem na povrch magnetu anebo 

podléhat vodíkovému praskání [1].      

Obvyklé způsoby povrchové úpravy tohoto typu magnetu je: zinkem, niklem, pasivací, 

epoxidovou pryskyřicí, stříbrem, zlatem [1].  

Příklady používaných způsobů povrchové úpravy magnetů jsou uvedeny v Tab 2, kde jsou 

také porovnány jejich korozní odolnosti a další vlastnosti. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nikl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prysky%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99%C3%ADbro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlato
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Tab. 2 – Vybrané druhy povrchových úprav magnetů a jejich vlastnosti 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY MAGNETŮ 

Druh 

povlaku 

Tloušťka 

vrstvy 

Korozní 

odolnost 

Solná mlha 

Korozní 

odolnost 

PCT 

Schopnost 

lepení 
Charakteristika 

NiCuNi 

galvanický 
10 ~ 30 μm 48 hod 96 hod špatná 

Elektricky vodivá. Výborná odolnost 

vůči teplu, vlhku a solím. 

Nerovnoměrná tloušťka vrstvy u 

složitých tvarů. 

Zn 

galvanický 

(modrá 

pasivace) 

5 ~ 10 μm 24 hod 24 hod dobrá 
Elektricky vodivá. Průměrná odolnost 

vůči teplu a solím. Nízká cena 

Zn 

galvanický 

(barevná 

pasivace) 

5 ~ 10 μm 72 hod 24 hod dobrá 
Elektricky vodivá. Výborná odolnost 

vůči teplu, vlhku a solím.  

Epoxidový 

práškový 

lak 

5 ~ 10 μm 48 hod  96 hod dobrá 

Elektricky nevodívá. Výborná 

vodotěsnost a odolnost vůči 

chemickým vlivům. Nízká odolnost 

vůči mechanickému poškození. Nízká 

teplotní odolnost 

Ni 

chemický 
20 ~ 30 μm 72 hod 96 hod špatná  

Elektricky vodivá. Kompaktní 

struktura, stejná tloušťka vrstvy, 

Vysoká tvrdost a korozní odolnost 

Fosfátování 

(pasivace) 
2 ~ 3 μm  - -  střední Dočasná ochrana magnetu 

 

4.1 Odolnost magnetu typu Fe-Nd-B proti korozi 

Je obecně známo, že tradiční magnety NdFeB jsou náchylné na korozi. V oxidační atmosféře 

v autoklávu (při 130 °C, 3 bar, nasycená vodní pára) byl ve srovnání s materiály SmCo zjištěn 

100 až 1000 násobný úbytek jejich hmotnosti. Citlivost materiálů NdFeB má svou příčinu v 

materiálové struktuře, která se skládá z magnetických zrn Nd2Fe14B a okolní mezikrystalové 

reaktivní fáze s vysokým obsahem neodymu. Obr. 11 ukazuje konvenční NdFeB o velmi 

dobré magnetické kvalitě pro použití za zvýšených teplot, jak bývá obvyklé např. u 

elektrických pohonů. Vyšší teplota a vlhkost však výrazně snižuje chemickou odolnost. Za 

popsaných podmínek se magnet během 10 dní prakticky rozpadne či rozpustí [3].   



33 

 

HADVIČÁKOVÁ,B. Ochranné galvanické povlaky pro permanentní progresivní magnety na 

bázi Nd-Fe-B. VŠB – TU Ostrava, FMMI, 2015. 

 

V nově vyvinutém materiálu byla většina reaktivního neodymu v mezikrystalové oblasti 

nahrazena stabilními intermetalickými sloučeninami, které se vytvářejí během tepelného 

opracování ze základních surovin a vhodných přísad (Co, Al). Průběh korozivní křivky je po 

počáteční minimální povrchové korozi konstantní (Obr. 12). Materiál se pasivuje a vykazuje 

dlouhodobě podobné chování jako Sm2Co17, který je znám jako materiál odolný korozi. 

Vysoká odolnost nových kvalitních trvalých magnetů na bázi NdFeB se dosahuje přísadami, 

které působí též teplotní stálost (Pr, Dy). Tyto přísady však snižují objemový podíl 

magnetické fáze Nd2Fe14B a snižují tak magnetický tok [3]. 

Tento efekt může být kompenzován vylepšením teplotních koeficientů při pracovní teplotě, je 

však třeba akceptovat nižší počáteční hodnoty magnetických vlastností. Materiály s velkou 

remanencí a nízkou koercivitou (označované např. 270/94h nebo 240/95w) mohly být 

doposud vyráběny pouze omezeně jako korozivzdorné [3].  

 

Obr. 11 - Korozní chování konvenčního NdFeB v autoklávu při 130°C a 3 bar v nasycené 

vodní páře. Stupnice obsahuje od 0 do 100%. 
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Obr. 12 - Korozní chování odolného NdFeB (210/22h popř. 180/220wv autoklávu při 130°C a 

3 bar v nasycené vodní páře. Jako srovnávací materiál sloužil Sm2O17. Stupnice zasahuje od 

99,5 do 100%. Rozdíly mezi nástrojově a izostaticky lisovanými materiály jsou nepatrné. 

Neodymové magnety bez povlaku nebo bez pokovení jsou okamžitě porušeny v prostředí 

solné mlhy. Test solné mlhy se používá k vyhodnocení odolnosti pokovení nebo povlaku, i 

samotného magnetického materiálu. Zvýšená teplota a vlhkost, může být použita pro 

vyhodnocení neodymové slitiny. Efektivní ztráta objemu (hmotnosti) hodnoceného 

neodymového magnetu se používá jako jedno z parametru ke stanovení jeho kvality [15]. 

Z hlediska magnetických vlastností bylo zjištěno, že pro sintrované materiály je optimální 

složení 6-8% at. B a min. 14% at. Nd. Výzkumy koroze prokázaly, že nejaktivnější je fáze 

neodymová a naopak relativně nejodolnější je fáze borová (η). Přímý kontakt uvedených fází 

s dobrou vodivostí při jejich různém chemickém složení má negativní vliv na jejich korozní 

odolnost z důvodu působení mikrogalvanických článků [22]. 

Nízká odolnost slinovaných magnetů Nd-Fe-B, zejména v prostředí se sníženým pH (pH<3), 

je způsobena značnou elektrochemickou aktivitou neodymu (standardní potenciál Eo = -2,43 

V), resp. fází s vysokým obsahem neodymu, které jsou také náchylné na vodíkovou křehkost 
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a praskání. Ve slinovaných magnetech přispělo legování některými prvky (Cr, Co, Ni, Cu, Al) 

nahrazujícími železo, k několikanásobnému zpomalení koroze, avšak požadované snížení 

koroze alespoň o dva řády nebylo dosaženo [22]. 

 

Přitom byly vyvinuty nové magnetické materiály, v nichž je většina reaktivního neodymu v 

interkrystalické oblasti nahrazena stabilními intermetalickými sloučeninami.   

Přístup restrukturalizace hranice zrn je založen na zlepšení odolnost proti korozi (Pr,Nd)-Fe-B 

slinutých magnetů díky výměně mezikrystalové Nd-bohaté fáze za fází (Pr, Nd)6Fe13Cu (δ). 

Kromě zlepšené odolnosti proti korozi, restrukturalizované magnety rovněž vykazují 

vynikající magnetický výkon. Fáze typu (Pr,Nd)6Fe13Cu, která má více pozitivní 

elektrochemický potenciál než fáze bohaté na Nd a Pr, rovněž snižuje tendenci pro korozní 

reakce. Amorfní struktura a rovnoměrné rozložení uvedené mezikrystalové fáze zlepšuje jak 

odolnost proti korozi, tak i magnetické vlastnosti [22].  

 

4.2    Kovové povlakování 

Odolnost proti korozi (citlivosti k oxidaci) NdFeB magnetů je mnohem vyšší, než tomu bylo 

před pár lety v důsledku změn v chemickém složení povlaků. Pokovování NdFeB magnetů je 

poměrně složitý proces. Kvalitní povlak niklu, zinku, nebo cínu poskytuje dobrou odolnost 

proti korozi na NdFeB magnetech. Různé organické povlaky byly rovněž úspěšně vyvinuty 

pro NdFeB magnety, vykazují dobré vlastnosti a odolnost proti korozi. Nejnovější pokrok v 

technologii povlaků je iontové nanášení hliníku, obvykle označované jako "IVD hliník". Pro 

zvláště nepříznivé podmínky, je vhodné použít kombinaci nátěrových technik, nebo realizovat 

zapouzdření materiálu v uzavřeném obalu [16]. 

 

Vrstva korozně odolnějšího kovu se nanáší nejčastěji galvanicky. Tato ochrana povrchu je 

vhodná pro permanentní magnety SmCo a NdFeB. Ochranná vrstva zvětšuje zpravidla 

„vzduchovou“ mezeru a vrstva niklu vytváří ještě navíc „magnetický zkrat“, což způsobí 

snížení magnetické indukce až do 5 % [1]. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Galvanick%C3%A9_pokoven%C3%AD&action=edit&redlink=1
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4.3    Polymerní povlaky 

Převážně používané povlaky z parylenu (příp. epoxidové pryskyřice) jsou vhodné pro veškeré 

feromagnetické materiály a vytváří těsný a uzavřený ochranný systém. Povlakování skýtá 

účinnou ochranu vůči korozi a vlhkosti, neboť váže volné částice na povrchové ploše. Zůstane 

stabilní při trvalé teplotě ve vzduchu do 110 °C, nebo při absenci kyslíku do 220 °C. 

Povlakování se provádí při pokojové teplotě, tím jsou vyloučena termická poškození 

permanentních magnetů. Ani během úpravy ani po úpravě nevznikají škodlivé plyny nebo 

odpadní vody, zatěžující životní prostředí [1]. 

B.    PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Experimentální práce 

V praktické části této práce bylo cílem zkoumání a porovnání protikorozních vlastností 

galvanicky nanesených povlaků na vybraných Nd-Fe-B magnetech. Pro studium korozních 

vlastností povlaků byly prováděny následující zkoušky vzorků a sledování povrchu: 

 

- Metalografické výbrusy vzorků a hodnocení struktury magnetu Fe-Nd-B 

- Měření tloušťky nanesených protikorozních povlaků na magnetech 

- Expozice vzorků v solné komoře a sledování koroze povlaku na mikroskopech 

- Stanovení chemického složení povlaku na magnetickém materiálu Fe-Nd-B 

- Elektrochemické zkoušky vzorků v roztoku NaCl 

5.1    Vzorky pro korozní zkoušky 

Pro hodnocení vlastností galvanicky nanesených povlaku na magnetech typu Fe-Nd-B byly 

získány (koupeny) od firmy Unimagnet s.r.o. magnety v těchto tvarech a rozměrech: 

- Pozinkované kotouče o průměru 7,5 mm a výšce 4,0 mm, vzorek č. 1 (Obr.13) 

- Poniklované hranolky o rozměrech 10,0 x 5,0 x 2,0 mm, vzorek č. 3 (Obr. 14) 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Feromagnetick%C3%BD&action=edit&redlink=1
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K dispozici byly také vzorky z VŠB-TU (obr. 15): 

- Vzorek válcovitého tvaru o rozměrech  8,0 x 8,0 mm (vzorek č. 2) 

- Vzorek vystavený zkoušce v solné komoře (8,0 x 8,0 mm) a napadený zjevně korozí. 

  

Obr. 13 - Dodané magnety typu FeNdB s protikorozní ochrannou vrstvou zinku  

    

Obr. 14 – Vybrané magnety typu FeNdB s   Obr. 15 -  Magnety  8 x 8 mm bez povlaku 

niklovým povlakem (vzorek č. 3)                   a s ochrannými povlaky (Ni, Zn) 
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5.2 Metalografie magnetů s ochrannými povlaky 

Pro měření tloušťky galvanicky nanesených vrstev na magnetu Fe-Nd-B byly použity 

následující vzorky: 

Vzorek č. 1 : Kotouč o rozměrech 7,5 mm a výšce 4 mm, povrchová úprava zinek. 

Vzorek č. 2: Válec o rozměrech 8 x 8 mm, povrchová úprava zinek. Na vzorku již proběhla 

expozice v solné komoře a bylo patrné korozní napadení. 

Vzorek č 3: Kvádr o rozměrech 10 x 5 x 2 mm, povrchová úprava nikl. 

 

Pro naměření jednotlivých ochranných vrstev byly vzorky nutno označit a připravit. Všechny 

vzorky byly zality do speciální dvousložkové vytvrzované bakelitové hmoty DuroCit a nechaly se 

zaschnout. Následně byly zbroušeny do roviny pomocí brusné podložky Piano 80 s vodou. 

Poté na brusné podložce Allegro za pomocí diamantové suspenze 9 mikronů. Vzorky byly 

nakonec vyleštěny na podložce MOL s diamantovou suspenzí 3 mikrony.  

                  5.2.1      Metalografie  základního materiálu vzorků  

Struktura magnetu Fe-Nd-B vzorků č. 1,2,3 je na Obr.  16 - 19. Porovnáním těchto struktur 

lze napsat, že vzorek č. 1 (Obr. 17) obsahuje drobné fáze bohaté na neodym oproti vzorku č. 2 

(obr. 18) kdy tyto fáze jsou podstatně hrubší.  

Obr. 16 zobrazuje strukturu vzorku magnetu číslo 1.  Jsou zde znázorněny základní fáze 

vyskytující se v tomto magnetu. Největší podíl (přes 80%) zaujímá magneticky tvrdá fáze 

typu Nd2Fe14B, která se jeví na snímku jako světlá (bílá). Mezi zrny této fáze, anebo 

v trojných bodech nebo ojediněle samostatně se vyskytuje minoritní fáze bohatá na neodym, 

která může obsahovat další prvek ze skupiny lanthanoidů (Pr, Dy). Tato fáze se vyznačuje 

šedým odstínem. Dále ve struktuře magnetu, vyrobeného technologií práškové metalurgie, 

jsou patrné různé póry, které se jeví jako černé, zpravidla oválné útvary (ostrůvky).  
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Obr. 16 – Struktura základního Fe-Nd-B magnetu, 1 – fáze bohatá na neodym (šedá), 2 – 

magneticky tvrdá fáze (světlá), póry (černé) (vzorek č. 1, původní zvětšení 500 x)  

 

Obr. 17 – Struktura magnetu Fe-Nd-B (vzorek č. 1, původní zvětšení 200 x). Hlavní 

feromagnetická fáze typu (NdPr)2Fe14B (světlá), minoritní fáze a póry (šedé, tmavé)  
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Obr. 18 – Struktura magnetu Fe-Nd-B (vzorek č. 2, původní zvětšení 200 x) 

 

Obr. 19 - Struktura magnetu FeNdB (vzorek č. 3, původní zvětšení 200 x)  
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                5.3     Měření a hodnocení galvanicky nanesených povlaků na vzorcích 

Pro měření povlaků na magnetech byly použity vzorky č. 1, 2, 3. Galvanicky nanesené 

povlaky byly měřeny v programu Quick PHOTOPRO 2. 1. v laboratoři KMI 636 VŠB-TU 

Ostrava. Naměřené hodnoty tloušťek povlaků byly zdokumentovány na fotografiích a 

zpracovány do tabulek.  

                       5.3.1    Měření ochranného povlaku zinku na vzorku č. 1 

Tloušťky povlaku u vzorku č. 1 jsou naměřeny na Obr. 20 a shrnuty v Tab. 3. Ochranná 

vrstva zinku je rovnoměrná a nepoškozená. Galvanicky nanesený povlak dobře přilnul 

k základnímu materiálu, který byl nerovný a drsný. Naopak nanesený povlak zinku je z vnější 

strany rovnoměrně hladký. 

 

Obr. 20 – Změřené tloušťky ochranného povlaku zinku (vorek č. 1) 500x zvětšeno       

Zjištěná tloušťka zinkového povlaku (Tab. 3) je menší než doporučované hodnoty (Tab. 2), 

což způsobí menší korozní odolnost a životnost daného povlaku. 
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Tab. 3 – Naměřené tloušťky galvanického zinkového povlaku vzorku č. 1 

 
Tloušťka vrstvy - vzorek č. 1 

Číslo měření Tloušťka vrstvy t [µm] 

1 2,2 

2 2,8 

3 4,5 

4 3,3 

5 2,2 

6 3,6 

7 4,5 

8 2,9 

9 3,4 

Střední hodnota [µm] 3,3 

Směrodatná odchylka [µm] 0,7 

 

       5.3.2       Měření ochranného povlaku zinku na vzorku č. 2 

Následující obrázky jsou ze vzorku č. 2, který již byl poddroben zkoušce korozní odolnosti 

povlaku v solné mlze a byl napaden korozí v některých oblastech. Pro ukázku je na Obr. 21 

změřen ochranný povlak bez známek koroze povlaku a hodnoty tloušťek shrnuty v Tab. 4. 

Zjištěné hodnoty tlouštěk jsou v souladu s doporučovanými hodnotami (Tab. 2). 

Na Obr. 22 je povlak už napaden korozí, pravděpodobně v místě spádu solné mlhy.  Hodnoty 

tloušťek částečně zkorodovaného povlaku jsou shrnuty v Tab. 5. Tento povlak je nerovný, 

drsný a v průměru tenčí ve srovnání s původním povlakem, resp. ve srovnání s s povlakem 

v oblasti bez koroze (bez spádu solné mlhy).  Povlak v některých místech neposkytuje 

základnímu materiálu dosatečnou ochranu proti korozi. 
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Obr. 21 – Vzorek č. 2 naměřená nezkorodovaná  část zinkového povlaku, a)  zv.  500x, b) zv. 

200x  

 

Obr. 22 – Vzorek č. 2, naměřený zkorodový povlak zinku, zvětšeno200x 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Tab. 4 – Naměřená tloušťka nezkorodovaného zinkového povlaku vzorku č. 2 

 

Tloušťka vrstvy - vzorek č. 2 nekorodovaná vrstva 

Číslo měření Tloušťka vrstvy t [µm] 

1 10,6 

2 9,5 

3 7,5 

4 13,2 

5 14,3 

6 11,4 

Střední hodnota [µm] 11,08 

Směrodatná odchylka[µm] 2,3 

 
Tab. 5 – Naměřená tloušťka zkorodovaného zinkového povlaku vzorku č. 2 

 

Tloušťka vrstvy - vzorek č. 2 zkorodovaná část 

Číslo měření Tloušťka vrstvy t [µm] 

1 11,4 

2 10,7 

3 9,9 

Střední hodnota [µm] 10,67 

Směrodatná odchylka [µm] 0,6  

           

               5.3.3   Měření ochranného povlaku niklu na vzorku č. 3 

Vzorek č. 3 byl opatřen ochrannou kombinovanou vrstvou Ni/Cu/Ni. Na metalografických 

snímcích (Obr. 23) jsou tyto jednotlívé vrstvy zobrazeny a vyznačeny místa měření tloušťky 

jednotlivých vrstev i celkové tloušťky povlaku. Tyto hodnoty tloušťěk vrstev povlaku jsou 
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přehledně uvedeny v Tab. 6. Celková tloušťka kombinovaného povlaku Ni/Cu/Ni je 

v rozmezí hodnot uváděných pro nikl v Tab. 2. 

        

      

Obr. 23 - Odměření vrstev povlaku Ni/Cu/Ni, a) Změřeny jednotlivé tloušťky povlaku, zv. 

500x, b) Změřeny jednotlivé tloušťky povlaku, zv. 500x,  c) Změřená celková tloušťka, zv. 

200x, d) Změřeny jednotlivé tloušťky povlaku, zv. 500x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6 – Naměřené tloušťky  Ni/Cu/Ni povlaku vzorku č. 3 

 

      a) 

 

 

b) 

c) d) 
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Měření tloušťky povlaku vzorku č. 3 

Číslo měření 

Naměřené hodnoty [µm] 

Celková tloušťka 

 

Vnější vrstva 

Ni 

Střední vrstva 

Cu 

Vnitřní vrstva 

Ni 

1 15,9 4,5 7,1 3,6 

2 17,5 4,7 6,1 4 

3 16,4 4,7 5,9 4,5 

4 12,8 5,5 7 2,7 

5 12,5 5,2 5,7 2,7 

6 14,7 5,4 5,6 3,2 

7 14,7 6,7 10,1 6,1 

8 13,1 5,8 12,1 6,1 

9 13 6,4 8,9 5,6 

Průměrná hodnota 

[µm] 
14,5 5,4 7,6 4,3 

Směrodatná 

odchylka [µm] 
1,7 0,7 2,1 1,3 

Porovnání jednotlivých celkových tlouštěk povlaků je znázorněno na  Obr. 24. 

 

Obr. 24 – Porovnání celkových tloušťek povlaků vzorků (vzorek 1 – Zn/magnet, vzorek 2 – 

Zn/magnetický materiál, vzorek 3 – Ni/Cu/Ni/magnet) 
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5.4     Expozice vzorků v solné komoře a její vyhodnocení 

Korozní zkoušky v umělé atmosféře – zrychlené zkoušky solnou mlhou, byly provedeny 

v laboratoři KMI 636 VŠB – TUO podle normy ČSN ISO 9227. 

 

Norma ČSN ISO 9227 stanovuje podmínky pro zkoušku solnou mlhou. Zkouška v mlze 

roztoku chloridu sodného probíhá ve zkušební komoře, která zajišťuje rozprašování solné 

mlhy za stálé teploty, použitím vodného 5 % roztoku chloridu sodného. Roztok se připravuje 

při teplotě 25 ± 2 °C. V destilované nebo demineralizované vodě rozpustíme takové množství 

chloridu sodného, aby výsledná koncentrace roztoku byla 50 ± 5 g·l
-1

. Hodnota pH 

rozprašovaného roztoku nahromaděného ve zkušební komoře se upravuje tak, aby byla v 

rozmezí 6,5 až 7,2. Zkušební vzorky musí být v korozní komoře umístěny lícovou stranou 

nahoru, pod úhlem sklonu 15° až 30° ke svislici. Doporučené doby zkoušky dle normy jsou 2 

h, 6 h, 24 h, 48 h, 96 h, 168 h, 240 h, 480 h, 720 h, 1000 h.[13] 

 

Provozní podmínky solné komory: 

 

- nastavený a měřený průtok roztoku 0,45 l/hod., 

- teplota prostředí v komoře 35 ±2 ˚C, 

- relativní vlhkost 98-100%, 

- solná mlha – neutrální 5% vodný roztok NaCl. 

Pro zkoušku korozní odolnosti galvanicky nanesených povlaků magnetu typu FeNdB bylo do 

solné mlhy připraveno 7 vzorků: 

- Vzorek č. 4: Pozinkovaný kotouč o průměru 7,5 mm a výšce 4 mm 

- Vzorek č. 5: Poniklovaný kvádr o rozměrech 10 x 0,5 x 2 mm 

- Vzorky A, B, C: Pozinkované kotouče o průměru 7,5 mm a výšce 4mm 

- Vzorky D, E: Poniklované hranoly o rozměrech 10 x 0,5 x 2 mm 

Fotodokumentace byla prováděna jen u vzorků č. 4 a 5, pro názornost postupující koroze.  
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Vzorky byly po určitém časovém intervalu z komory vyjmuty, fotografovány pomocí 

digitálního fotoaparátu Canon 700 a ve streomikroskopu byly sledovány povrchy vzorků po 

korozní expozici. Na digitální váze Sartorius CP 224S - OCE byly také stanoveny hmotnosti 

vzorků, resp. hmotnostní úbytky pro aplikaci gravimetrické metody. 

                    5.4.1    Expozice vzorků č. 4 v solné mlze 

Před zahájením korozní zkoušky zinkového povlaku v solné mlze, byly vzorky 

vyfotografovány. Na Obr. 25 je vyfotografován vzorek č. 4 pro zkoušku v solné komoře. Jak 

je patrné z Obr. 26, zinkový povlak na vzorku č. 4 je poměrně nerovný a bílé tečky 

představují odrazy světla z okrajů prohlubní. 

 

    

 

Obr. 25 – Vzorek č. 4 pro zkoušku v solné mlze, a) pohled na čelní stranu vzorku, b) pohled 

na boční válcovitou část (stereomikroskop) 

 

a) b) 
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Obr. 26 – Vzorek č. 4 před vložením do solné komory, rovná část, (stereomikroskop, zvětšeno 

40x) 

Během krátké expozice v solné mlze 4 hod. se objevily na vzorku první bílé skvrny - korozní 

produkty zinku. Povrch vzorku se změnil z lesklého povlaku na matný (Obr. 27). 

 

Obr. 27 – Vzorek č. 4 ( 7,5 mm) po expozici v solné mlze 4 hodiny (stereomikroskop) 
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Vzorek po vyjmutí ze solné komory po 24 hodinách vykazuje na povrchu světlé matné (bílé) 

korozní produkty zinku a několik malých hnědých bodů (korozní produkty základního 

materiálu). Na korozi základního materiálu je poukázáno na fotografii 28 a. Na snímku 28 b je 

poukázáno na tmavé korozní body z druhé strany pozinkovaného magnetu. Koroze 

základního materiálu se objevila také na válcovité části vzorku (Obr. 29). 

     

Obr. 28 – a) Vzorek č. 4 po expozici v solné mlze 24 hodin (stereomikroskop), b)  Vzorek č. 4 

po expozici v solné mlze 24 hodin, pohled z druhé strany vzorku (stereomikroskop) 

 

Obr. 29 – Vzorek č. 4 po expozici v solné mlze 24 hodin, pohled na válcovitou část vzorku 

(stereomikroskop) 

a) 

 

b) 
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Po expozici 56 hodin magnetu v solné mlze se na povrchu vzorku vyskytuje z větší části rez, 

resp. korozní produkty základního materiálu. Místy jsou zřetelné téměř bílé korozní produkty  

zinku (tzv.  bílá rez). Je zde už narušena celá plocha zinkového povlaku (Obr. 30). 

 

Obr. 30 -  Vzorek č. 4 po expozici v solné mlze 56 hodin 

Zinkový povlak na vzorku č. 4 po expozici v solné mlze 100 hodin je značně zkorodovaný, na 

povrchu jsou rozsáhlejší rezavé oblasti a rezavé skvrny (Obr. 31). 

           

Obr. 31 - Vzorek po expozici v solné mlze 100 hodin, a) pohled na čelní stranu vzorku 

(stereomikroskop), b) Pohled na čelní stranu vzorku pod jiným úhlem 

a)    b) 
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                   5.4.2     Expozice vzorku č. 5 v solné mlze  

Na fotografii vlevo vzorek č. 5 před vložením do solné komory, vpravo povrch daného vzorku 

s protikorozním povlakem niklu před začátkem zkoušky (Obr. 32) 

         

Obr. 32 –  Vzorek č. 5 pro zkoušku v solné mlze, a) Pohled na čelní stranu vzorku, b) 

Ochranný povlak magnetu před vložením do solné komory, pohled na rovnou část vzorku 

(stereomikroskop, zv. 40x) 

Na vzorku č. 5 se po expozici 4 hod. v solné mlze objevily první korozní skvrny, na které je 

poukázáno na fotografii 33. 

 

Obr. 33 – Vzorek č. 5 po expozici v solné mlze 4 hodiny, (stereomikroskop) 

a) b) 
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Niklový povlak magnetu po expozici 24 hodin v solné mlze (Obr. 34). Na rovné ploše se 

vyskytují ojediněle slabé korozní skvrny, na hranách magnetu už několik rezavých bodů. 

 

Obr. 34 – Vzorek č. 5 po expozici v solné mlze 24 hodin, pohled na rovnou část vzorku 

(stereomikroskop) 

Niklový povlak po expozici v solné mlze po 56 hodinách vykazuje rezavé body a skvrny 

(Obr. 35). Tyto skvrny se vyskytují nejdříve v místě defektnosti nebo průchozí pórovitosti 

povlaku. 

 

Obr. 35 - Vzorek č. 5 po expozici v solné mlze 56 hodin 
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Po 100 hodinách v solné mlze se stav koroze Ni/Cu/Ni povlaku příliš nezměnil (Obr. 36). 

     

Obr. 36 - Vzorek č. 5 po expozici v solné mlze 100 hodin, a) Pohled na čelní stranu vzorku, b) 

Pohled na čelní stranu vzorku pod jiným úhlem 

V komoře se solnou mlhou bylo exponováno 7 vzorků, dva se zinkovým povlakem a jeden 

s niklovým povlakem na 24 hodin a 4 vzorky po dobu 100 hodin. Výsledky gravimetrické 

metody jsou uvedeny v Tab. 9 a 10. Hmotnostní úbytky vzorků byly vypočteny a přehledně 

uspořádány v Tab. 11 a 12.  

Tab. 9 - Naměřené hodnoty hmotností vzorků při zkoušce magnetických materiálů se 

zinkovým povlakem v solné mlze 

Vzorek  

Zn  povlak 

Rozměry 

vzorku 

[mm] 

Hmotnost m [g] 

Počáteční 4 hod. 24 hod. 56 hod. 100 hod. 

A Ø x 1,307 1,3068 1,3057 x x 

B Ø x 1,311 1,3109 1,3102 x x 

C Ø x 1,3009 x 1,3004 1,2996 1,2977 

4 Ø x 1,2972 x 1,2963 1,2953 1,294 

a) b) 
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Tab. 10 – Naměřené hodnoty hmotností vzorků při zkoušce magnetických materiálů 

s Ni/Cu/Ni  povlakem v solné mlze 

Vzorek 

Ni/Cu/Ni 

povlak 

Rozměry 

vzorku 

[mm] 

Hmotnost m (g) 

Počáteční  4 hod.  24 hod.  56 hod. 100 hod. 

D 10 x 5 x 2 0,7354 0,7354 0,7353 x x 

E 10 x 5 x 2 0,7377 0,7376 0,7376 x x 

5 10 x 5 x 2 0,7472 x 0,7471 0,747 0,7468 

 

Korozní úbytek hmotnosti na jednotku plochy byl stanoven dle vzorce (1):  

 

Km = (m0 – mt) / S [g.m
-2

]                                                                                                   (1)          

 

Kde:    Km………….korozní úbytek [g.m
-2

]  

            mo …………hmotnost před expozicí  [g ]  

            mt ……….…hmotnost po expozici  [g] 

            S ……….......celkový povrch vzorků [m] 

 

Tab. 11 – Vypočtené hmotnostní úbytky vzorků se zinkovým povlakem 

 
Vzorek A Zn Vzorek B Zn Vzorek C Zn Vzorek 4 Zn 

t [hod] Δm [g] 
Δm/S 

[g/m
2
] 

Δm [g] 
Δm/S 

[g/m
2
] 

Δm [g] 
Δm/S 

[g/m
2
] 

Δm [g] 
Δm/S 

[g/m
2
] 

4 -0,0002 -1,0959 -0,0001 -0,5479 x x x x 

24 -0,0013 -7,1233 -0,0008 -4,3836 -0,0005 -2,7397 -0,0009 -4,9315 

56 x x x x -0,0013 -7,1233 -0,0019 -10,411 

100 x x x x -0,0032 -17,534 -0,0032 -17,534 
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Hmotnostní úbytky u všech vzorků jsou zapříčiněny korozí povlaků i základního materiálu. 

Z grafu 1 je zřejmé, že hmotnostní změny vzorků s galvanicky nanesenou vrstvou zinku téměř 

lineárně klesají s dobou expozice v solné mlze.  

 

Obr. 37 -  Hmotnostní úbytky vzorků s ochranným povlakem zinku - Graf 1  

 

Tab. 12 - Vypočtené hmotnostní úbytky vzorků s Ni/Cu/Ni povlakem 

-18 

-16 
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-6 
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-2 
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0 20 40 60 80 100 

Δ
m

/S
 [

g
/m

2
] 

t [hod] 

Hmotnostní úbytky vzorků s povlakem Zn 

Vzorek A 

Vzorek B 

Vzorek C 

Vzorek 4 

t (hod) 

Vzorek D Ni/Cu/Ni Vzorek E Ni/Cu/Ni Vzorek 5 Ni/Cu/Ni 

Δm [g] 
Δm/S 

[g/m
2
] 

Δm [g] 
Δm/S 

[g/m
2
] 

Δm [g] 
Δm/S 

[g/m
2
] 

4 0 0 -0,0001 -0,625 x x 

24 -0,0001 -0,625 -0,0001 -0,625 -0,0001 -0,625 

56 x x x x -0,0002 -1,25 

100 x x x x -0,0004 -2,5 
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Hmotnostní úbytky jednotlivých vzorků s galvanicky naneseným povlakem niklu se od 

zinkových úbytků líší. Z grafu 2 je zřetelné, že niklový povlak byl odolnější vůči šíření 

koroze. Korozní úbytky jsou nižší nebo žádné. 

 

Obr. 38 - Hmotnostní úbytky vzorků s ochranným povlakem Ni/Cu/Ni - Graf 2 

              5.5      Stanovení chemického složení magnetického materiálu typu Fe-Nd-B 

 

Jako vzorky byly použity magnety ve tvaru válečků o rozměrech  8×8 mm s chemickým 

složením uvedeným v Tab. 13, 14 a 15. Obsah boru s nízkým atomovým číslem (A=5) nebylo 

možno stanovit pomocí rentgenové mikroanalýzy (bývá kolem 6% at.).  Základní 

feromagnetické fázi zde odpovídá stechiometrický vzorec (NdPr)2Fe14B. Druhá minoritní a 

reaktivní fáze je bohatá na Nd a Pr, v součtu v průměru kolem 90%. Tyto magnety byly 

vyrobeny technologií práškové metalurgie, a proto jde zpravidla o pórovité materiály, jak je 

patrné na metalografických snímcích. Testované magnety byly opatřeny zinkovým povlakem.  
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Tab. 13 - Chemické složení magnetického materiálu – výsledky mikroanalýzy 

Hmotnostní % 

Fáze  O  Al  Si  Fe  Co  Cu  Pr  Nd  

   Spectrum1  3,90  2,66  

 

20,16  1,34  9,84  17,89  44,21  

   Spectrum1  2,95  3,11  

 

26,18  1,48  5,80  16,90  43,58  

   Spectrum2  

 

1,46  

 

75,25  

  

5,15  18,15  

   Spectrum2  

 

1,42  

 

72,71  

  

5,54  20,34  

   Spectrum3  5,02  1,08  0,95  88,46  

  

0,99  3,50  

   Spectrum3  7,07  0,85  1,79  78,62  

  

2,61  9,05  

   Spectrum3  10,13  0,77  0,49  74,43  

  

3,11  11,07  
   

 

Tab. 14 - Chemické složení magnetického materiálu – výsledky mikroanalýzy 

Atomární % 

Fáze  O  Al  Si  Fe  Co  Cu  Pr  Nd  

   Spectrum1  18,55  7,50  

 

27,46  1,73  11,78  9,66  23,32  

   Spectrum1  14,09  8,82  

 

35,87  1,93  6,98  9,18  23,13  

   Spectrum2  

 

3,46  

 

86,16  

  

2,34  8,05  

   Spectrum2  

 

3,42  

 

84,84  

  

2,56  9,19  

   Spectrum3  15,67  1,99  1,69  79,09  

  

0,35  1,21  

   Spectrum3  21,81  1,56  3,15  69,47  

  

0,92  3,10  

   Spectrum3  30,01  1,35  0,82  63,14  

  

1,05  3,64  
   

 

Poznámka: Na zmagnetovaných vzorcích nebylo možno provádět mikroanalýzy a pozorování 

na REM, z důvodu nežádoucí interakce elektronů s magnetickým polem vzorků, rozmazání a 

zkreslení obrazu. 

Analyzovaná místa a fáze ve zvolené oblasti jsou dokumentována na Obr. 39. 

 

Tab. 15 -  Průměrné analyzované chemické složení magnetického materiálu  

Fáze typu 
Chemické složení v at. [%] 

Fe Nd Pr Al 

(Nd,Pr)2Fe14B 84,7 9,33 2,70 3,26 

(Nd,Pr)4Fe 5,54 59,7 31,1 3,68 
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Obr. 39 - Detaily povrchu magnetického materiálu a vyznačení vybraných míst mikroanalýzy 

chemického složení 

Na následujícím Obr. 40 je zachycena Roentgenova spektra místa č. 1 vyznačeného na Obr. 

39, Tato fáze je bohatá na neodym a obsahuje značné množství praseodymu. 

 

Obr. 40 – Roentgenova spektra fáze bohaté na neodym a prazeodym 
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Roentgerova spektra z místa č. 2 uvedeného na Obr. 39. Tato fáze je magneticky tvrdá (Obr. 

41). 

 

Obr. 41 - Roentgenova spektra z magneticky tvrdé fáze 

               5.6      Elektrochemické zkoušky vzorků v roztoku v NaCl 

Elektrochemické metody využívají závislostí mezi korozním potenciálem a proudem 

procházejícím přes kovový povrch a jejich časové změny. Měřítkem oxidačních podmínek na 

kovovém povrchu v elektrolytu je samovolný korozní potenciál. Je to měřitelná hodnota 

napětí proti srovnávací (referentní) elektrodě. Potenciál kovu se průchodem proudu mění a 

z této závislosti lze určit korozní rychlost, pasivovatelnost kovu, hraniční potenciálové 

podmínky použití. Nejčastěji jsou v laboratorních podmínkách snímány tzv. 

potenciodynamické křivky, při kterých je zaznamenávána proudová odezva na plynulou 

změnu potenciálu. K tomuto účelu slouží tříelektrodové zapojení potenciostatu s korozní 

celou. Potenciostat je základní přístroj pro sledování koroze kovů elektrochemickými 

metodami [14]. 

Elektrochemické potenciodynamické cyklické zkoušky byly prováděny pomocí potenciostatu 

PGP 201 řízeném  PC (programové vybavení VoltaMaster 1) v korozní cele SVUOM, při 

 použití roztoku 0,1 M NaCl za normální teploty, přitom exponovaná plocha vzorku byla 0,5 

cm
2
.  Jednotlivá měření byla zahájena při potenciálu Ecor – 100 mV, s rychlostí polarizace 20 

mV/min do vratného potenciálu (při proudové hustotě 2 mA/cm
2
) a zpět se stejnou rychlostí 
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polarizace. Při měření byly zaznamenávány  polarizační křivky, pomocí kterých byly 

stanoveny parametry odolností materiálu proti bodové korozi (Obr. 42 – 44). 

Pro elektrochemické zkoušky byly použity tyto vzorky: 

 

Vzorek č. 9 : Magnet s ochranným povlakem zinku, kotouč o rozměrech 7,5 x 4 mm 

Vzorek č. 10: Magnet bez ochranného povlaku s broušeným povrchem, válec o rozměrech 

  8×8 mm 

Vzorek č. 11: Magnet s ochranným povlakem Ni/Cu/Ni, kádr o rozměrech 10 x 5 x 2 mm 

 

Obr. 42 - Polarizační křivky - hnědá (Zn/mag), modrá (NdFeB - broušený povrch), zelená 

(Ni/mag) 
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Obr. 43 - Potenciodynamické polarizační             Obr. 44  - Polarizační křivky: Nd čisté                   

křivky - hnědá (Zn/mag), modrá                            (zelená),Zn/mag (hnědá), Ni/mag (modrá) 

 (NdFeB-broušený povrch), zelená  

(Ni/mag) 

                                                                      

Tab. 15  - Výsledky polarizačních měření, 0,1 M NaCl, při 23°C, 1. Cykly 

 
Ecor Ed Er Rp icor rc Poznámky 

Povlak 
[mV] [mV] [mV] [kΩcm

2
] [μA/cm

2
] [mm/r] 

 Nd -1635 -1522 -1530 0,12 137 1,6 referenční vzorek 

Fe -473 -412 -523 1,4 17,8 0,209 referenční vzorek 

Nd-Fe-B -1030 -907 -978 0,35 3,5 0,380 magnetický materiál 

Ni/mag -470 -355 -749 3,13 4,05 0,046 Ni-VŠB 

Ni/mag -237 -3 -273 49,5 0,26 0,003 Ni/PCh 

Zn/mag -981 -933 -1047 1,41 4,2 0,062 Zn/C 

Zn/mag -959 -877 -1054 11 2,1 0,019 Zn/PCh 

Symboly uvedené v Tab. 15 jsou vysvětleny v seznamu použitých zkratek, označení a 

jednotek na str. 9. 

Pozn. Hodnoty potenciálu E jsou měřeny vzhledem k nasycené kalomelové elektrodě SCE),  

PCh – pokoveno v Pragochemě, C – vzorek z Číny.  
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Pro srovnávací účely jsou v Tab. 15 obsaženy také výsledky měření pro železo a neodym, 

hlavní prvky v magnetech typu Nd-Fe-B. 

              5.7   Celkové hodnocení ochranných povlaků na vzorcích 

V experimentální práci bylo použito několik vzorků. Vzorky byly dodány jak 

s pozinkovaným, tak s poniklovaným ochranným povlakem. Vzorky pozinkované Fe-Ne-B 

magnety ve tvaru kotouče o rozměrech Ø 7,5 mm a výšce 4 mm (vzorky 1, 4, A, B, C). Dále 

vzorky ve tvaru válce se zinkovým povlakem o rozměrech 8 x 8 mm (vzorek 2).  

Poniklované Fe-Nd-B magnety ve tvaru hranolu o rozměrech 10 x 5 x 2 mm (vzorky 3, 5, D, 

E). Všechny vzorky byly dodány s galvanicky nanesenými povlaky. Pro chemické složení 

magnetů byl použit vzorek bez ochranného povlaku. Vzorek č. 8 má rozměry 8 x 8 mm.  

Pro měření galvanicky nanesené tloušťky povlaků na magnetech byl zvolen vzorek 1 – 

zinková vrstva, vzorek 2 se zinkovou vrstvou, kde vzorek již byl exponován v solné komoře a 

bylo na něm patrné korozní napadení. Nakonec byl použít také hranol (vzorek 3) s Ni/Cu/Ni 

povlakem. Vzorek 1 má nejtenčí vrstvu ochranného povlaku zinku. Průměrná hodnota tohoto 

povlaku je 3,3 µm a směrodatná odchylka je 0,7 µm. U vzorku č. 2 byl zinkový povlak 

napaden korozí a místy byl zkorodovaný až k základnímu materiálu. V místě, kde nebyl 

zkorodován a povlak se blížil nejvíce svému původnímu stavu, byla naměřena tloušťka 

povlaku 11,8 µm a směrodatná odchylka 2,3 µm. V místě zkorodovaného povlaku vypočtena 

průměrná hodnota tloušťky povlaku 10,7µm a směrodatná odchylka 0,6 µm. U vzorku 3 byl 

protikorozní povlak Ni/Cu/Ni. U tohoto povlaku byly samostatně naměřeny tloušťky vrstev a 

nakonec i celková vrstva povlaku. Vnější niklová vrstva měří průměrně 5,4 µm a směrodatná 

odchylka byla 0,7. Vnitřní Cu povlak měří průměrně 7,6 µm a směrodatná odchylka je 2,1 

µm. Vnitřní vrstva uiklu byla vypočtena průměrná tloušťka na 4,3 µm a směrodatná odchylka 

1,3 µm. Celková vrstva je 14,5 µm a směrodatná odchylka 1,7 µm.  

Korozní zkoušky v umělé atmosféře – zkoušky solnou mlhou, byly provedeny v laboratoři 

KMI 636 VŠB – TUO dle normy ČSN ISO 9227. Pro tuto zkoušku byly připraveny vzorky 4, 
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A, B, C kde se na těchto vzorcích zkoušela protikorozní vrstva zinku a vzorky 5, D, E, kde byl 

zkoušen protikorozní povlak niklu. Pro fotodokumentaci se použily vzorky 4 a 5. U těchto 

vzorků proběhla korozní zkouška na 24, 56 a 100 hodin. Vzorek 4 se zinkovou vrstvou už po 

24 hodinách po expozici v solné mlze vykazoval světlé matné (bílé) korozní produkty zinku a 

několik malých hnědých bodů. Po 56 a 100 hodinách byl vzorek již napaden červenou rzí po 

větší části vzorku a neposkytoval protikorozní ochranu magnetu. Vzorek č. 5 byl poniklovaný 

hranol a taktéž byl vyjmut ze solné mlhy po 24 hodinách. Po této době expozice bylo na 

vzorku jen několik málo bodů červené rzí. Po expozici vzorku 56 a 100 hodin v solné komoře 

se na vzorku vyskytovaly oblasti napadeného povlaku korozí s místy rezavého zbarvení. 

Avšak galvanicky nanesený niklový povlak poskytuje z hlediska makroskopického zkoumání 

vzorků po expozici v solné mlze 100 hod. větší ochranu materiálu než ochranný povlak zinku 

po stejně dlouhé době expozice. Nízká ochranná schopnost zinkového povlaku byla 

způsobena hlavně jeho malou tloušťkou. 

Pro elektrochemické zkoušky ochranného povlaku byly použity vzorky 9, 10, 11. Vzorek 9 

byl pozinkovaný, vzorek 10 magnet Fe-Nd-B bez povrchové úpravy a vzorek 11 poniklovaný 

kvádr. Naměřené polarizační křivky potvrzují značné rozdíly v korozní odolnosti zkoušených 

materiálůn (Obr. 42 - 44). Čím více je křivka posunuta k záporným hodnotám potenciálu a k 

vyšším proudovým hustotám, tím větší vykazuje náchylnost ke korozi.  Naměřené hodnoty 

korozního potenciálu (Tab. 15, Ecor) jsou v relaci elektrochemickou řadou standardního 

potenciálu zkoušených kovových materiálů. Hodnoty polarizačního odporu magnetického 

materiálu NdFeB jsou řádově nižší než u povlaku niklu nebo zinku tj. rychlosti koroze jsou 

řádově vyšší pro uvedený materiál (Tab. 15). Rovněž mezi povlaky ze stejného kovu byly 

zjištěny značné rozdíly v korozní odolnosti, které pravděpodobně souvisí se složením 

pokovovací lázně a s použitými přísadami. Důležité jsou také rozdíly v hodnotách korozního 

potenciálu mezi NdFeB a kovovým povlakem z hlediska galvanické koroze. Povlak niklu je 

výrazně ušlechtilejší vzhledem k základnímu materiálu NdFeB, takže při výskytu průchozích 

pórů nebo podobných necelistvostí významně podporuje korozi magnetického materiálu. 

Naopak mezi zinkovým povlakem a NdFeB jsou rozdíly korozního potenciálu nevýznamné, 

mírně zápornější hodnoty vykazuje NdFeB vzhledem k Zn. Avšak mnohem nižší jsou 
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hodnoty potenciálu Nd ve srovnání se Zn, takže zinek neposkytuje fázím bohatým na Nd 

katodickou ochranu (a naopak zrychluje jejich selektivní korozi, podobně jako nikl). Hodnoty 

potenciálů depasivace (Ed) a repasivace (Er) těchto materiálů jsou také poměrně nízké, i 

vzhledem k hodnotám korozního potenciálu, takže tyto materiály vykazují nižší odolnost proti 

bodové korozi. 

6. Závěr  

Diplomová práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část diplomové práce 

byla zaměřena na typy magnetu a jejich odolnosti proti korozi, zejména magnetů na bázi  Fe-

Nd-B. Byla studována jejich struktura, vlastnosti a použití, včetně vhodné protikorozní 

ochrany. Magnety typu Fe-Nd-B podléhají velice rychle korozi ve vlhkém prostředí. Jednou 

z možností jak chránit tyto magnety před okolním prostředím je galvanické pokovení. 

Zpravidla na tyto magnety se nanáší povlaky zinku, niklu, cínu anebo v určitých případech 

z dalších kovů (měď, stříbro, zlato), podle podmínek provozu a požadavků na funkci. Po 

nesprávném nebo nekvalitním nanášení povlaku tyto magnety mohou začít předčasně 

korodovat pod povlakem. 

Hlavním cílem experimentální části práce bylo zjištění ochranných vlastností vybraných 

kovových povlaků (zinku a niklu) na vybraných magnetických materiálech typu NdFeB na 

základě metalografického rozboru, zkoušení v prostředí solné mlhy a pomocí 

potenciodynamických polarizačních měření. Při metalografickém hodnocení povlaků a jejich 

naměření bylo zjištěno, že kombinovaný povlak Ni/Cu/Ni má větší tloušťku než povlaky 

zinku. Podle fotodokumentace je zřejmé, že koroze magnetu v případě zinkových povlaků 

nastává rychleji a ve větším rozsahu než u niklových povlaků. U expoziční zkoušky bude mít 

zásadní vliv na odolnost FeNdB magnetů proti korozi i výskyt pórů a necelistvosti niklového 

povlaku.  

Na základě vyhodnocení elektrochemických zkoušek magnetů s ochranným povlakem niklu 

lze konstatovat, že je mnohem odolnější proti korozi, než ochranný povlak zinku. Pro větší 
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odolnost proti korozi galvanicky naneseného zinku na permanentní magnety typu Fe-Nd-B je 

nutné se zaměřit na správnou úpravu povrchu materiálu před nanesením zinkového povlaku a 

na dosažení jeho optimální tloušťky a rovnoměrnosti. 
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