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Abstrakt 

 
    Bakalářská práce se zabývá studiem struktury a korozních vlastností magnetických 

materiálů na bázi NdFeB. Teoretická část je věnována charakteristickým rysům struktury a 

jejím vlivům na magnetické a korozní vlastnosti magnetu. Dále ochraně magnetů proti 

korozi, ochrannými povlaky a legováním vhodnými prvky.  

    V experimentální části jsou vzorky magnetu typu NdFeB spolu se vzorky uhlíkové 

oceli třídy 11 (pro srovnání), podrobovány elektrochemickým zkouškám ve vybraných 

roztocích, které charakterizují určitá korozní prostředí. Hodnoty vyplývající z měření 

korozní odolnosti vzorku v různém prostředí jsou uvedeny v tabulkách a znázorněny 

potenciodynamickými křivkami. 

 

Klíčová slova: Permanentní NdFeB magnety, struktura, korozní vlastnosti, magnetické 

vlastnosti. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the study of the structure and corrosion properties of 

magnetic materials based on NdFeB. The theoretical part is devoted to the specifics  of the 

structure and its effect on magnetic and corrosion properties of the magnet. This part is 

also devoted to the protection of the magnets against corrosion, protective coatings and 

suitable alloying elements.  

In the experimental part NdFeB magnet samples along with samples of carbon steel 

class 11 (for comparison) undergo electrochemical tests in various solutions, which 

characterize a certain corrosive environment. Values resulting from the measurements of 

the corrosion resistance of the sample in different environments are presented in tables and 

illustrated with potenciodynamic curves.  

Key words: NdFeB magnets, structure, corrosion properties, magnetic properties. 
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   Seznam použitých značek a zkratek 

B  Magnetická indukce [T]  

Ba Anodické přepětí [mV]  

Bc  Katodické přepětí [mV]  

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

]  
Br Remanence [T]  

Bs  Magnetická indukce magnetického 

nasycení 

[T]  

ckor  Teoretická rychlost koroze [mm/rok]  

D Průměr vzorku [mm]  

Ekor  Korozní potenciál [V]  

Ea  Anodický potenciál [V]  

Ek  Katodický potenciál [V]  

E0  Elektrochemický potenciál [V]  

F  Faradyova konstanta [C.mol-1]  

H  Intenzita magnetického pole [A.m-1]  

Hs Změna intenzity magnetického pole [A.m-1]  

h  Výška materiálu [mm]  

Hc  Koercitivní síla [A.m-1]  

I  Intenzita elektrického proudu [A]  

Imax.  Maximální korozní proud [A]  

Ikor  Korozní proudová hustota [μA/cm2]  

m  Hmotnost dané látky [g]  

M  Molární hmotnost [g.mol -1]  

n                Oxidační stupeň 
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PM 

Vodíkový exponent 

Prášková metalurgie 
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Rp  
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Polarizační odpor 
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Neodymové halogenidy 
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1 ÚVOD 
Permanentní magnety na bázi NdFeB jsou dnes ty nejpoužívanější magnety v širokém 

množství produktů a zařízení od servopohonů až po hardwary počítačů.    

   Magnety na bázi NdFeB jsou tvrdé magnetické materiály a jejich struktura se vyznačuje 

tím, že je lze relativně snadno zmagnetizovat. To má za následek, že se kolem magnetů 

vytvoří magnetické pole, které se dále uchová. 

Vlastnosti a nejdůležitější magnetické charakteristiky můžeme popisovat parametry jako 

Br [T] - remanentní indukce (zbytková indukce při intenzitě magnetického pole H=0), Hc 

[A/m] - koercitivní síla (intenzita potřebná k demagnetizaci), BHmax [J/m3 ]- maximální 

energetický součin (energetický produkt). 

Hlavní výhodou  magnetů tvořených ze vzácných zemin na bázi NdFeB je vysoká 

hodnota koercivity, která je důležitá při použiti magnetu v elektromechanické oblasti. U 

nejsilnějších neodymových magnetů může (BH)max dosáhnout až 552  KJ/m
3
 (teoretický limit 

mají 804 KJ/m
3
 ). 

Vývoj permanentních magnetů stále pokračuje, zejména ve zlepšování jejich 

magnetických, mechanických, fyzikálních a chemických vlastnosti, které umožňují jejich širší 

možnosti aplikace. 

Důležitou roli u permanentních magnetů ze vzácných zemin plní jejich struktura. 

Zrnitost, objemový poměr fázi a volné fáze neodymu. Zejména tyto faktory určují kvalitu a 

magnetické vlastnosti a mohou tak například určovat maximální teplotu použití magnetů. 

Citelnou nevýhodou je však malá odolnost těchto materiálu vůči okolnímu prostředí, které ve 

většině případů působí na materiál silně degradačně.  

Na permanentní magnety ze vzácných zemin působí značně negativně kyselé prostředí, 

které vede k rozpuštění, oproti tomuto jsou magnety do značné míry rezistentní v alkalických 

médiích. Magnety oxidují ve vlhké atmosféře podle druhu použitého materiálu a složení. 

Zvýšená teplota výrazně snižuje chemickou odolnost magnetů a může docházet ke ztrátám 

vlastnosti nebo až k úplnému rozpuštění. Proto je povlakování povrchu nezbytnou ochranou 

magnetu a rozhoduje o jeho životnosti a šíři jeho použitelnosti. 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení korozních vlastností vybraných 

magnetických materiálů a to po úpravě jejich struktury nejčastěji legováním vhodnými prvky. 

Dalším tématem zabývání byly korozní vlastnosti a nově se vyvíjející metody povlaků, které 

zlepšují povrchovou ochranu permanentních magnetů na bázi NdFeB. Experimentální část je 

věnována elektrochemickému zkoušení ve vybraném prostředí a jejímu vyhodnocení.    
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2 TECHNOLOGIE VÝROBY MAGNETŮ TYPU 

NdFeB 

2.1 Těžba surovin: 

Neodym patří mezi prvky–tzv. lanthanoidy což jsou stříbrobílé neušlechtilé kovy, 

krystalizující v hexagonální mřížce. Vyskytují se rozptýleně, takže jejich zkoncentrování a 

příprava v čistém stavu jsou obtížnější než u jiných kovů. Označení vzácné zeminy je dnes 

již neaktuální. Velmi vzácná jsou ale ekonomicky využitelná ložiska vzácných zemin kvůli 

jejich nízké koncentraci v nalezišti a negativním dopadům jejich těžby a úpravy na životní 

prostředí. Právě znovu otevřený důl Mountain Pass v Kalifornii pod správou společnosti 

Molycorp je pokládán dnes za druhý největší zdroj vzácných zemin na světě: ekologicky 

šetrně produkuje kolem 3000 tun suroviny ročně.  

Výroba: 

 Lepením 

 Sintrováním 

2.2  Výroba lepených magnetů  

Metodou vstřikování  Nd-Fe-B prášku lepeného kompresí pomocí matrice z 

plastového materiálu. Pojené magnety nejčastěji pryskyřicí a plastickou hmotou nemají tak 

dobré magnetické vlastnosti jako slinované magnety. Výroba je jednodušší a magnetické 

vlastnosti nejsou tak dobré jako u slinovaných magnetů. Využívají se, pokud je magnet 

složitěji tvarovaný. Jejich výhodou oproti slinovaným magnetům je jejich izotropie tzn. 

jejich zmagnetizování a přitahování lze provádět ve více směrech. 

2.3 Výroba magnetů spékáním 

High isostatic pressure, dále jen (HIP) je forma tepelně mechanického zpracování, 

které využívá vysokého tlaku ke zlepšení vlastností materiálu. Tento tlak se aplikuje 

pomocí inertního plynu, obvykle argonu. Doba při zvýšené teplotě a tlaku umožňuje 

trvalou deformaci, prohýbání a difuzi. Odlitky pro kritické aplikace jsou izostaticky 

lisovány za tepla za účelem odstranění interní poréznosti, čímž zlepšují mechanické 

vlastnosti odstraněním defektů. Izostatické lisování za tepla rovněž umožňuje spojování, či 

plášťování, dvou nebo více materiálů dohromady, buď v pevné podobě, nebo jako prášek. 

Schéma výroby spékáním neboli sintrováním je znázorněno na obrázku 1. [2]. 
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Výroba sintrováním:  

 

 

Obrázek 1. Schéma výroby permanentních magnetů NdFeB metodou sintrování [2]. 

2.3.1 Příprava surovin 

Neodym je jeden z mála lanthanoidů, který vytváří vlastní minerály jako je 

wakefieldit NdVO4; churchit Nd(PO4)∙2H2O. Největší obsah neodymu má minerál 

hydroxylkarbonát Nd(CO3)(OH) a to až 65% Nd. Získává se působením kyselin nebo 

alkalických látek. Postup získávání se volí podle zpracované rudy a v požadovaném stupni 

separace jednotlivých látek [21].  

2.3.2 Tavení surovin 

Metalotermická redukce, používaná pro výrobu čistého neodymu, při které se 

redukují halogenidy kovovým vápníkem. NdCl3, 2NdF3 aj. se zahřívají spolu s Ca v 

argonové atmosféře na teplotu 1074 °C(teplota tání + 50 °C), po ukončení reakce a 

vychladnutí se oddělí struska od kovu. Vápník z kovu oddělíme oddestilováním z taveniny 

ve vakuu [21]. 
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2.3.3 Mletí: 

Ke mletí se používá kulových, vířivých, kladívkových vibračních mlýnů. V mlecím 

agregátu dochází ke zpevňování jednotlivých částic polotovaru až do vyčerpání jejich 

plastických vlastností. Koncentrace poruch a zvýšená vnitřní energie dosáhne kritických 

hodnot, jež dávají vznik křehkým mikro a makro trhlinám. Při mletí se postupně zvyšuje 

disperznost mletého polotovaru. 

2.3.4 Lisování: 

V závislosti na velikosti, tvaru, tolerancích, množství směsi a magnetickým 

požadavkům jsou díly řezány z izostaticky stlačených bloků nebo lisovány zápustkovými 

lisy. Při lisování jsou prachové částice uspořádány silným magnetickým polem paralelně 

nebo kolmo ke směru působení tlaku v závislosti na konfiguraci dílu. 

Izostaticky nebo příčně lisované díly mají až o 6% vyšší magnetickou remanenci v 

porovnání s podélně (axiálně) lisovanými magnety. Magnety izostaticky lisovány za tepla 

vykazují znaky odstranění interní porezity, to vede k odstranění vnitřních defektů a lepším 

mechanickým vlastnostem. 

2.3.5 Sintrování:  

Slinováním se zvětšuje soudržnost výlisku zvětšením styčných ploch mezi částicemi, 

vytvořením slitin (popř. sloučenin) v místě styku a odstraněním deformačního zpevnění z 

výroby prášků i zhutňování [15]. 

Slinování vede ke vzniku kovového tělesa při teplotách pod teplotou tavení prášku, 

která je 1024  ͦ C. Výrobky, u kterých je přípustná porezita se slinují obvykle jednou. Při 

vyšších nárocích se provádí slinování vícekrát, nejčastěji dvakrát, taková metoda se nazývá 

předslinování [15].  

2.3.6 Magnetování: 

Na základě různých způsobů přípravy se dají trvalé magnety ze vzácných zemin 

různě lehce zmagnetovat. Magnetické tvrzení u Nd-Fe-B magnetů se zakládá na procesu 

tvorby zárodků. Magnety jsou syceny prakticky až na 100%, pokud není požadováno jinak 

[2]. 

Magnetizační křivky jsou reprezentativní pro příslušné materiálové skupiny a jsou 

založeny na experimentálních hodnotách (Obr 2). Odpovídají novým křivkám po tepelném 

zpracování. Trvalé magnety, demagnetované ve střídavém magnetickém poli se dají 

namagnetovat podstatně obtížněji. Intenzity magnetického pole, potřebné k namagnetování 

magneticky tvrdých feritů jsou podstatně nižší než u permanentních magnetů ze vzácných 
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zemin. Jako empirické pravidlo lze za základ použít trojnásobnou hodnotu koercivity Hc 

[2]. 

 
Obrázek 2.  Magnetizační křivky a) Plastem pojeného permanentního magnetu 

NdFeB. b) Sintrovaného permanentního magnetu NdFeB [2]. 

3 STRUKTURA A CHARAKTERISTICKÉ 

VLASTNOSTI PERMANENTNÍCH MAGNETŮ NA 

BÁZI Nd-Fe-B 
 

3.1  Magnety (Nd-Fe-B) 

Tyto magnety se velmi dobře používají tam, kde je potřeba malá velikost a nízká 

hmotnost. To umožňují např. materiály vyráběny metodou lepení plastem. Hmotou, která 

je používána čím dál častěji v IT technologiích a elektro spotřebičů. Materiál magnetu je 

tvořen na bázi intermetalické sloučeniny Nd2Fe14B a také se tyto magnety obvykle vyrábějí 

v anizotropním provedení. Neodymy jsou tvrdé, ale křehké a dají se snadno rozbít. 

Nejčastěji se opracovávají za použití diamantových nástrojů. Opracování je problematické, 

protože je při něm nutné porušit ochrannou galvanickou vrstvu. Neodymy je možné 

opracovat např. broušením, avšak hned po opracování je nutné vytvořit novou ochrannou 

vrstvu. Kvůli teplotním koeficientům, které jsou u magnetů ze vzácných zemin zásadně 

negativní, má pracovní bod při vyšších teplotách zásadní význam z důvodu vnitřního pnutí. 

Jejich hlavní složkou je železo s příměsí neodymu (Nd) a boru (B). Dalšími prvky, které se 

přidávají do finální slitiny je hlavně kobalt (Co) a dysprosium (Dy). Tyto složky slouží k 
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vylepšení magnetických vlastností (remanence, koercitivní síla) a teplotní odolnosti 

(maximální pracovní teplota) magnetů. Neodymové magnety mají podobné vlastnosti jako 

SmCo magnety, ale jsou velmi náchylné ke korozi a nemají tak dobré tepelné vlastnosti. 

Magnetické vlastnosti permanentních magnetů jsou závislé na teplotě.[3] 

3.2 Magnetické vlastnosti 

Výborně odolávají vnějším demagnetizačním vlivům a to zejména při normálních 

podmínkách, kterými lze označit teploty kolem 80  ͦ C. Při používání ve vyšších teplotách 

se hodnoty demagnetizace, tedy koercivita sníží o 10 % a hodnota remanence až o 20 %. 

To vše je doprovázeno sníženou hodnotou BHmax skoro o polovinu. To znamená, že 

zvyšování maximální pracovní teploty má za následek postupné snižování dosažitelné 

kvality materiálu [21].  

Rozhodujícím kritériem Nd-Fe-B magnetů je zpravidla max. energetický součin 

BHmax, který značí magnetickou energii na jednotku objemu. Můžeme říct, že čím vyšší 

BHmax tím menší a lehčí magnet může být, čehož se vědomě využívá při konstruování 

zařízení. Mají lepší magnetické vlastnosti a také největší maximální energetický součin ze 

všech ostatních běžných magnetů. Kromě toho mají také vysokou hodnotu koercivity, 

takže jsou velmi odolné vůči demagnetizaci.  

Neodymové magnety se vyrábějí ve specifických teplotních třídách, které se liší 

maximální provozní teplotou. V první třídě mají stanovenou maximální provozní teplotu 

80°C a každá další třída má maximální teplotu vyšší. Nejvyšší maximální provozní teplota 

komerčně nabízených neodymových magnetů je 230°C.  

Nevýhodou neodymových magnetů je jejich náchylnost ke korozi. Při vysoké 

vlhkosti v vzduchu oxidují, proto se vždy v závěrečné fázi výroby nanáší na magnet 

ochranná vrstva. Nejčastěji se pomocí galvanizace pokovují zinkem nebo niklem, proto 

získávají svůj typický lesklý vzhled. Další z možností ochrany jsou různé tepelné úpravy a 

sycení povrchu nereakčními prvky, nátěrem epoxidovou pryskyřicí (plastem), nebo 

pasivace. Pasivací se rozumí vytvoření ochranné vrstvy pomocí působení chemických látek 

nebo elektrochemickými metodami [21].  

 

Typické vlastnosti magnetů Nd-Fe-B: 

 Nejvyšší maximální energetický součin 

 Velmi vysoká hodnota koercitivní intenzity 

 Vysoká remanence 
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 Nejsou odolné vůči korozi – nutno nanést ochrannou vrstvu 

 Horší mechanické vlastnosti (křehkost) 

 Horší tepelné vlastnosti 

 Vyšší cena 

 

     Typické oblasti použití: 

 

 DC Motory 

 Servopohony 

 Separátory  

 Reproduktory, mikrofony  

 Počítače 

 

3.3 Povrchová úprava 

Povrchová úprava je nezbytnou součástí každého permanentního magnetu 

vyrobeného ze vzácných zemin na bázi Nd-Fe-B. Na kvalitě ochranného povrchu záleží 

životnost magnetu. 

Nd-Fe-B magnety se nedoporučují používat v mnohých prostředích kvůli jejich 

velmi malé chemické odolnosti. Kyselá prostředí působí na magnet značně agresivně, na 

rozdíl od alkalických prostředí, kde se magnet může chovat rezistentně. Důležitá je 

příprava povrchu magnetu před nanesením kvůli rychlé oxidaci povrchu. Povrch magnetu 

Nd-Fe-B nepřijímá ochranné vrstvy tak jako jiné kovové materiály. Je kladeno neustálé 

úsilí na vývoj vhodného povlaku, který zamezí korozi z vnějšku a bude dobře přilnavý na 

to aby zamezil rozpadu materiálu pod ochranným povrchem. 

Nemagnetický povlak jako je Zn nebo plast se projevuje jako vzduchová mezera, tak 

vzniká větší rozptylový tok a vyšší ztráty v magnetickém obvodu. Ochranný 

feromagneticky kov zase tvoří spojení pro indukční čáry magnetu a dochází tím k 

magnetickému zkratu [2]. 

  Další možností úpravy je povlakování plastem, které se provádí při pokojové teplotě, 

aniž by došlo k poškození PM. Plast vytváří těsný a uzavřený povlak schopný odolávat 

teplotám až 110 °C, v uzavřené atmosféře bez kyslíku i 220 °C [2].  

Hlavní způsoby povrchové úpravy u těchto typu magnetů jsou povlakování: zinkem, 

niklem, pasivací, epoxidovou pryskyřicí, stříbrem, zlatem a řadou dalších povlaků. Pro 

chemickou depozici v páře např. TiN, je přilnavost k podkladu Nd-Fe-B značně zlepšena 
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zavedením pokovených niklových mezivrstev a odolnost proti korozi se odpovídajícím 

způsobem zlepšila. Pozlacení v solné mlze je neekonomické. Epoxidové nátěry jsou 

výhodné z hlediska krytí a ekonomických faktorů. Nicméně s ohledem na řadu fyzikálních 

a mechanických vlastností jako tvrdost, odolnost proti opotřebení, tepelná odolnost a 

elektrická vodivost jsou žádoucí Ni / Cr povlaky s lehkým kompromisem, pokud jde o 

jejich ochranné hodnoty [1,4,15]. 

3.4 Struktura Magnetu Nd-Fe-B 

 

Sintrované magnety jsou většinou tvořeny tvrdou magnetickou Nd2Fe14B fází, 

v malém množství nemagnetickou fázi B a čistou fází Nd vylučující se na hranicích zrn. 

Tyto magnety jsou označovány jako NIB (neodymium iron boron). Krystalická pod-buňka 

struktury slitiny se skládá ze 2 atomů prvku vzácných zemin, 14 atomů železa a jednoho 

atomu boru. Na obrázku 3. jsou vidět čtyři podjednotky tvořící jednotkovou buňku o 68 

atomech. Navrhování a vytváření vhodné mikrostruktury je klíč ke špičkové výrobě Nd-

Fe-B magnetů. Vylepšení může být dosaženo zvýšením obsahu feromagnetického 

materiálu, který v Nd2Fe14B tvoří přibližně 90 % z magnetu. Zbytek tvoří zpracováním 

vzniklé oxidy a také volné částice Fe. Tetragonální krystalová struktura Nd2Fe14B má 

mimořádně vysokou jednoosou magnetokrystalickou anizotropii, čímž sloučenina dosahuje 

vysoké hodnoty koercivity, to znamená vysokou odolnost proti působení demagnetizačního 

pole, čehož se využívá v mnoha elektromechanických aplikacích [2]. 

 

 
Obrázek 3. Schematický nákres krystalické struktury Nd2Fe14B [5]. 
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3.5 Magnetická anizotropie 

Poměr Br Remanence a Hc křivky koercivity monokrystalu feromagnetického 

materiálu závisí na jeho krystalové orientace vzhledem ke směru aplikované oblasti H [6]. 

 

 a)      b) 

 
Obrázek 4. Porovnání magnetické anizotropie a) Fe,Ni b) Co [6]. 

 

U krystalu Niklu (FCC) a železa (BCC), je magnetizační pole aplikováno 

v krystalografických směrech [100], [110] a [111] jak lze vidět na obrázku 4. U kobaltu 

(HCP) ve směrech [0001];[1010];[1120]. Tato závislost magnetického chování na 

krystalové orientace se nazývá magnetická nebo magnetokrystalická anizotropie [6]. 

Pro každý z těchto materiálů je jeden z krystalografických směru takový, ve kterém se 

stává magnetizace nejjednodušší to je, sytost M je dosaženo na nejnižší H pole; takový 

směr je pojmenován směr snadné magnetizace. Například, pro Ni je to směr [111], ve 

kterém nasycení nastane v bodě A. U směrů [110] a [100] je sytosti (M) do bodů 

odpovídajících B a C. Obdobně, snadné magnetizace dosáhneme u Fe a Co se směry [100] 

a [0001]. Naopak pevné krystalografické směry, pro které jsou saturační magnetizace  

nejtěžší se stanou směry Fe [100], [111] a pro Co [1010],[1020] [6]. 

3.6 Obsah fází v Nd-Fe-B permanentních magnetech 

 

Nd-Fe-B magnety jsou náchylné ke korozi ve vlhkém vzduchu a to je hlavní faktor, v 

omezení jejich celkovou použitelnost. Důvodem je vysoká koncentrace složek vzácných 

zemin (zhruba 30% hmotnostních procent). Materiál je multi-fázové struktury. 
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 feromagnetické fáze Nd2Fe14B (fáze I) - 85% objemových,  

 bor fáze NdFe4B4 (fáze B) - 3%, 

 neodym fáze NdFe (fáze Nd) - 12%.  

Neodymové magnety mají vícefázovou strukturu tj. neodym a fáze bohatá na bor 

vložené do fáze Nd2Fe14B zrna. Jeho vícefázové morfologie je na jedné straně odpovědná 

za kladné magnetické vlastnosti na straně druhé za negativní korozní odolnost materiálu. 

Každá fáze je chemicky různě odolná. V důsledku toho jsou tyto materiály náchylné k 

selektivní korozi podél hranice zrn fáze Nd2Fe14B kde se vyskytují fáze bohaté na Nd 

[2,20]. 

V nově vyvíjejících se materiálech byla většina reaktivního neodymu v mezikrystalové 

oblasti nahrazena stabilními intermetalickými sloučeninami, které se vytvářejí během 

tepelného opracování ze základních surovin a chemických přísad. Průběh korozivní křivky 

je po počáteční minimální povrchové korozi konstantní [15].  

3.7 Tvrdé magnetické materiály Nd-Fe-B/Fe s matricí z epoxidové 

pryskyřice 

 

Vývoj se zaměřuje na hledání materiálů, které by zvýšily mechanické vlastnosti 

magnetů, přičemž by se zachovaly nebo zlepšily magnetické vlastnosti. Jedno z hlavních 

kritérií může být také zvýšení Tc (Curieovy teploty) materiálu.    

Mechanické namáhání vyskytující se u magnetů během montáže a při pracovním 

cyklu mohou povrch nebo celý magnet poškodit. Je nezbytné, aby byly rozvíjeny magnety 

s lepšími mechanickými vlastnostmi, které tomuto zabrání [7]. 

Lepené magnetické materiály splňují většinu požadavků a kritérií pro použití 

magnetů v různých odvětvích. Většina pojených magnetů se používá v různých typech 

elektrických motorů, transformátorů, senzorů, měničů kmitočtu a transformátorů. Jejich 

využití neustále roste mimo jiné i díky možnosti výroby složitých tvarů, například 

vstřikovací metodou. Další výhody jsou jejich mechanické vlastnosti podle typu magnetu a 

použití [9]. 

3.8 Magnety s epoxidovou pryskyřicí na bázi NdFeB/EP a NdFeB/ 

Fe-EP 

 

Vývojem byly získány permanentní magnety s polymerní matricí vyrobené jako 

kompozitní materiály, kde jako výztuž kompozitního materiálu bylo použito částic prášku 
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Nd smíšené s 5-15% hm. železným (Fe) práškem. Fe prášek byl vázán teplem s 

epoxidovou pryskyřicí (EP) (zinek-stearát (0.2% hm.) a byl použit pro zajištění skluzu při 

zhutnění a tažení zkušebního kusu. Množství polymerní matricí bylo 2,5% hm.. 

Morfologie Nd14,8Fe76Co4,95B4,25 a prášků Fe byla pozorována pomocí rastrovacího 

elektronového mikroskopu. Snímek je znázorněn na Obrázku 5. [7]. 

      a)              b) 

 

Nd-Fe-B prášek používaný pro výrobu magnetů z kompozitních materiálů má 

charakteristický listový tvar a velikost zrna 75.3 µm až 281.4 µm zatímco Fe prášek má 

nepravidelný tvar částic s velikostí od 43.3 µm až 180 µm. Hustota kompozitního 

materiálu Nd-Fe-B - EP je ve výši 75%, zatímco pro kompozitní materiál Nd-Fe-B/Fe-EP  

s přídavkem Fe prášku je pozorována i vyšší hodnota hustoty materiálu - 78.75%. Vysoká 

hustota kompozitních materiálů, která je způsobená homogenní distribucí Nd-Fe-B prášku 

v polymerní matrici a výskyt nízkého počtu pórů byla potvrzena a vyšetřena na snímcích 

rastrovacího mikroskopu. Měkké magnetické práškové železo způsobuje mírné změny v Br 

remanence a to na hodnotu 0.684 T, pro srovnání u lepených magnetů je hodnota 

remanence 0,7 až 0,8 T. Fe prášek v 15 hm% obsažený v matriálu má vliv na snížení Hc 

koercivity na hodnotu 581.4 kA/m a maximálního energetického produktu 51.8 kJ/m
3
. 

Zkoušky mechanických vlastností kompozitních materiálů bez prášku ukazují, že pro tento 

materiál je charakteristická pevnost v tlaku - 112 MPa, tvrdost cca 35 HB. Přidání 

práškové železa způsobuje pokles magnetických vlastností kompozitních materiálů, ale je 

výhodný pro mechanické vlastnosti. Zlepšení mechanických vlastností lze také připisovat 

nárůstu hustoty kompozitního materiál. Maximální pevnost v tlaku charakteristická pro 

kompozitní materiály s přídavkem 15hm% Fe prášku je 136.2 MPa. Stejná závislost byla 

Obrázek 5. Morfologie prášku a) částic Nd-Fe-B  b) častice prášku Fe [7]. 
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zjištěna taky u tvrdosti - nejvyšší z nich má kompozitní materiál s 15% Fe prášku a to - 

37.7 HB [7]. 

3.9 Vliv izotropie a anizotropie při výrobě Nd-Fe-B magnetu na 

strukturu a magnetické vlastnosti 

Způsob výroby spékaných magnetů může ovlivnit magnetické vlastnosti magnetů. 

Důraz se klade na strukturu takto vyrobených magnetů, která se může jevit jako 

anizotropní nebo izotropní. Takto ovlivněná textura struktury může měnit významně 

vlastnosti magnetu. Izotropní kompaktnost a kvalita použitého prášku rozhoduje hlavně u 

magnetů používaných za vyšších teplot. Byly posuzovány magnety s anizotropní 

strukturou a magnety s izotropní strukturou oba tyto typy magnetu byly vyráběny ze tří 

druhů prášků. Jejich struktura a složení je znázorněna na obrázku 6. a tabulce 1. [8]. 

       Tabulka 1. Složení komerčního mletého Nd-Fe-B prášku [8] 

Prášek Fe Nd B Co Dy 

MQPA 68.6(80.9) 30.5(13.8) 0.9(5.3)   

MQPB 66.6(77.3) 27(12.2) 0.9(5.2) 5(5.2) 0.5(0.2) 

MQPB+ 66.6(77.3) 27(12.2) 0.9(5.2) 5(5.2) 0.5(0.2) 

  

 a)            b) 

 

Obrázek 6.  Snímky struktury uvedených prášku a) (CA-pressed) prášek MQPB+ 

lisovaný izotropně b) (CA-deformed ) prášek MQPA lisovaný anizotropně [8]. 

Velmi významné rozdíly hodnot demagnetizačních křivek magnetu (obr. 7) byly 

zjištěny při změně velikosti lisovacího tlaku a to při výrobě izotropního magnetu z prášku 

MQPA, kdy se ze zvyšujícím tlakem hodnoty koercitivních sil Hc (kA/m) také zvyšovaly. 

Zatížení 10 MPa odpovídalo hodnotě 900 H (kA/m); 70Mpa pak 1400 H (kA/m). Se 

snižujícím tlakem lze pozorovat taky zvyšující se nehomogenitu struktury a velikosti zrn 

[8]. 
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Obrázek 7.  Demagnetizační křivky anizotropně a izotropně lisovaných NdFeB 

magnetů [8]. 

Vzorky magnetu byly vyrobeny izotropně - (CA-press) za podmínek (Idc=2500 A ; 

Pa=70 MPa) kdy Idc je stejnosměrný proud používaný při výrobě a anizotropně - 

(CAdeformation) za podmínek (Idc=2500 A ;Pa= 50 MPa). Magnety vyrobené s izotropní 

strukturou dosahují hodnot koercivity Hc 1416 (kA/m) které jsou větší než u většiny 

magnetů [8]. 

3.10 Vlastnosti a struktura magnetických kompozitních materiálů 

Nd-Fe-B/EP a speciálních magnetů FINEMET 

Byly studovány a následně srovnávány magnety založené na Nd-Fe-B fázi pojené 

pryskyřicí a magnety typu FINEMET, které disponují vynikajícími vnitřními 

magnetickými vlastnostmi a hlavně hodnotou výhodného podílu velikosti, hmotnosti a 

výkonu [9]. 

Experiment byl proveden s polymerní matricí magnetického kompozitního materiálu 

vyztuženého práškovými částicemi (rychle kalený NdFeB (Nd14.8Fe76Co4.95B4.25)). Pás 

kompozitu byl spojený pomocí epoxidové pryskyřice za tepla. (EP)(zinek-stearát (0.2% 

w.) a byl používán k zajištění skluzu při zhutnění a tahání zkušebních vzorků. Pás magnetu 

druhu FINEMET (Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9) byl spojený s vysokou hustotou pomocí 

beztlakého polyetylenu (PEHD). Množství polymerní matrice bylo 2,5% hm.. Moderní 

kompozitní materiál byl zhutněný jednostranným lisováním [9]. 

Příprava a tepelná úprava vzorků:  

 NdFeB/EP - pokojová teplota, tlak 900 MPa, vytvrzování polymerní matrice při 

180°C   po dobu 2 hodin po zhutnění. 
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 FINEMET /PEHD - 170°C, tlak 350 MPa, lisovací čas 0.25 h.  

 

Speciální magnety FINMET: 

Předchůdce magnetu FINEMET je amorfní struktura získaná rychlým kalením 

milionem °C/sekundu. Skládá se z prvků Fe, Si, B a malého množství Cu. Tyto krystalické 

slitiny obsahují zrna, která jsou velmi stejnoměrná a malá. Velikost zrn se pohybuje okolo 

10 μm [9]. 

3.11 Mechanické vlastnosti kompozitních magnetických materiálů 

Polymerní část matrice ovlivňuje mechanické, magnetické a korozní vlastnosti 

vyráběných kompozitních materiálů. Mechanické vlastnosti zvyšuje spolu s rostoucí částí 

pryskyřice v matrici, toto zvýšení má ovšem negativní vliv na magnetické vlastnosti. 

Obvykle se 2,5÷3.0 % hmotnosti pryskyřice projeví jako 15÷20 % objemového podílu.  

Magnet se zhutňuje tlakovou silou 350÷900 MPa [9]. 

Hustota kompozitních materiálů je ovlivněna lisovacím tlakem. Vyšší tlak zaručuje 

vyšší hustotu a vyšší poměr k teoretické hustotě. Sledování morfologie používaného prášku 

bylo provedeno na DSM 940 OPTON rastrovacím elektronovém mikroskopu při 

maximální zvětšení 400 x pomocí sekundárních elektronové detekce 20 kV urychlovacím 

napětí [9]. 

a)      b) 

  
   Obrázek 8. Morfologie prášku a) Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9  b) Nd14,8Fe76Co4,95B4,25 [9] 

Obrázek 8. ukazuje morfologii, distribuci a velikost prášku  Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 a 

Nd14,8Fe76Co4,95B4,25 pozorované při skenování elektronovým mikroskopem. Prášky 

používané na výrobu kompozitních materiálů se liší ve velikostí zrn. Velikost zrna pro 

Nd14.8Fe76Co4.95B4,25 je charakteristická 75.3 µm až 281.4 µm, zatímco 
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Fe73.5CuNb3Si13.5B9 vykazuje rozměry zrn od 10.3 µm až 69.2 µm. Oba tyto prášky 

mají charakteristický tvar zrna listového tvaru [9]. 

 

Mechanické vlastnosti získaných kompozitních materiálů závisí na používaném 

prášku a také na lisovacím tlaku. Tvrdost a pevnost v tlaku roste s nárůstem hodnoty tlaku. 

Pro kompozitní materiál, FINEMET /PEHD získaný při tlaku 350 MPa je tvrdost rovna 

21.0 HBW a pevnost v tlaku 44.2 MPa. Použití vyšší hodnoty tlaku 900MPa při lisování 

kompozitního materiálu NdFeB/EP jsou dosaženy vyšší hodnoty tvrdosti a pevnosti v tlaku 

35.0 HBW resp. 112,1 MPa. Další faktor, který může ovlivnit mechanické vlastnosti je tvar 

částic prášku [9]. 

3.12 Vliv legujících prvků ve fázi Nd2Fe14B na vlastnosti magnetu: 

Pokud bychom částečně nahradily prvek Fe jinými prvky, pak by mohly být 

vlastnosti fáze Nd2Fe14B výrazně ovlivněny. Největší vliv by měli tyto nahrazující částice 

na velikost Curieovy teploty podle toho, jaká koncentrace by se těchto částic nacházela 

ve fázi Nd2Fe14-xTxB. Kdybychom zvolili za T = Co potom by se razantně zvýšila hodnota 

Tc (Curieovy) teploty [5]. 

  

To taky vede k razantnímu zlepšení 

teplotnímu koeficientu Br remanence 

permanentního magnetu. Prvky jako Cr, Mn 

spolu z Fe nezpůsobují magnetické 

interakce. Na rozdíl od Ni, u kterého bylo 

zjištěno, že pokud částečně nahrazuje Fe, 

curierova teplota Tc permanentního magnetu 

se mírně zvyšuje. Dále bylo zjištěno, že 

nahrazení Fe hliníkem Al v malém množství 

x = 0,05 nevede, jak je tomu u samotného 

Al, ke snižování Tc (obr. 9) [5].     

 

 

 

 

    Obrázek 9. Teplotní závislost na anizotropii pole HA [5] 
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Největší změny Tc byly zaznamenány, pokud jsme Fe nahrazovali Co. Vznik fáze 

Nd2(Fe1-xCox)14B má velký praktický význam. Kdybychom nahradili Fe atomy (Co), 

razantně tím zvýšíme Tc Curieovu teplotu permanentního magnetu. Co však negativně 

působí na magnetokrystalickou anizotropii fáze Nd2Fe14B. Tudíž při překročení určitého 

množství (Co) nejsou vlastnosti magnetů zlepšovány. Zvyšování hodnoty Tc částicemi 

(Co) na úkor nízké anisotropie struktury vede ke zhoršení magnetických vlastností 

permanentního magnetu [5]. 

3.13 Vliv přídavku Dy2O3 a Sn na magnetické vlastnosti a 

mikrostrukturu permanentního magnetu 

Přídavky Dy2O3 a Sn byly do magnetu aplikovány při výrobě smícháním práškových 

směsí. Přidáním 2,0 hm.% Dy2O3 a 0,3 hm.% Sn se ukázalo jako velmi účinné pro zlepšení 

trvalých magnetických vlastnosti NdFeB permanentních magnetů. Přírůstky hm.% Dy2O3 

má především za následek zvýšení Hc a Curieovy teploty Tc. Pomocí Rentgenové difrakce 

byly zjištěny fáze bohaté na (NdDy). Dy a Sn mají za následek zjemnění struktury fáze 

Nd2Fe14B [10]. 

3.14 Mikrostruktura koexistence fází Nd-Fe-B permanentních 

magnetů: 

Byla zkoumána mikrostruktura Nd15Fe77B8 sintrovaného magnetu. Daný magnet se 

skládá z fází Nd2Fe14B, která je značena na obrázku 10. jako (T1), fáze (Nd) je bohatá na 

neodym a fáze bohatší na bor je označena jako (T2). Minoritní fáze (Nd) je běžně tvořena 

95% Nd ,3-5% Fe a taky obsahuje stopy B. Nd-fáze má mřížku FCC o parametru 

a=0,52nm. Formuje se během spékání její výskyt je nejčastější na hranicích zrn a 

v trojných bodech. Čistá fáze (B) neboli Nd1,1Fe4B4 se vyskytuje v blízkosti hranice Nd-

fáze. čistá (Nd)fáze a (B)fáze jsou nemagnetické za běžných podmínek [5]. 

Existence (Nd) fáze na hranicích zrn působí kladně na koercivitu a vnitřní 

magnetické děje v sintrovaném Nd-fe-B magnetu, protože tyto tenké nemagnetické oblasti 

mění na hranicích magnetické interakce, které vznikají uvnitř zrna. Přitom fáze (T2) 

nehrají důležitou roli v koercitivních mechanizmech [5]. 
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Obrázek 10. Mikrostruktura sintrovaného magnetu Nd15Fe77B8 [5] 

Velká magnetická anisotropie v matrici fáze rozhoduje o velikosti koercivity. 

Koercivní mechanismy v NdFeB magnetech jsou nukleačního typu. Přesné znalosti o 

mikrostruktuře a hranicích zrn jsou data o způsobu a vztahu mezi koercivitou a anisotropii 

fáze v matrici, které jsou důležité a jejich cílem je hlubší poznání mechanismů 

ovlivňujících vlastnosti magnetů při výrobě [5]. 

3.15 Struktura Nd-Fe-B permanentních magnetů po tepelné úpravě 

a sycení povrchu Tb 

Hlavním účelem použití této techniky je zpevnění povrchu magnetu, přičemž jsou 

zachovány ty nejlepší parametry magnetu. V praxi se stává, že malé mikročástice struktury 

se z povrchu magnetu uvolní a zanáší mechanismy uvnitř motoru, to může vést až k poruše 

a znehodnocení přístroje. Rozdíly ve vlastnostech byly sledovány na dvou vzorcích z toho 

jeden bez a druhý s povrchovou úpravou. Metoda sycení povrchu spočívá v naprašování 

jemného prášku prvku Tb na povrch magnetu a následného žíhání při teplotě 1173 K v Ar 

atmosféře. Pomocí elektronového mikroskopu byly zhotoveny snímky struktury (obr. 11) 

[11]. 

Sycením povrchu Tb, Dy byly zjištěny zvýšené hodnoty koercivity Hc a také byla 

zaznamenána vyšší anisotropie struktury ve fázi Nd2Fe14B. Tepelné ošetření má kladný 

vliv na koercivitu a zdokonaluje oddělení magnetické fáze Nd2Fe14B od hranic zrn [11]. 
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Magnetické vlastnosti byly měřeny na vzorku A bez úpravy a vzorku B, který byl po 

úpravě sycení povrchu. Na vzorku byly měřeny magnetické vlastnosti po leštění a 

odstranění povrchové vrstvy tloušťky 500 μm. Úprava magnetu ukazuje pozoruhodné 

zlepšení koercivity bez snížení remanence (tab. 2). Je třeba poznamenat, že zlepšení Hc 

dosaženo i po leštění povrchu [11]. 

 

    Tabulka 2. Magnetické vlastnosti vzorků [5] 

 

 

 

 

Rozdíl mezi vzorkem A a B není jasně rozpoznatelný při pozorování elektronovým 

mikroskopem. Pomocí EDS analýzy bylo dále zjištěno, že prvek Tb se vyskytuje na 

hranicích zrn mezi Nd fází a magnetickou fázi Nd2Fe14B a na snímku se jeví jako světlá 

část poblíž hranice zrna (obr. 11) [11]. 

 

 
 

Obrázek 11. Struktura Nd2Fe14B po úpravě sicením Tb a) vzorek A b) vzorek B [11]. 

 

Pomocí elektronové difraktoskopie bylo pozorováno možné formování fáze 

v oblastech bohaté na obsah Tb. Vznikající fáze Nd1,1Fe4B4 byla vysvětlena rozpadem fáze 

Nd2Fe14B  a to oblastí blízkých hranicím zrn. Vznik fáze Nd1,1Fe4B4 provází vznik alfa 

feritu a to při teplotách blízkých 673K [11].  

 Bt    [T] Hc   [MA/m] 

Vzorek A 1,44 0,95 

Vzorek B 1,43 1,98 
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4 KOROZNÍ VLASTNOSTI A DRUHY OCHRANY 

PERMANENTNÍCH MAGNETŮ NA BÁZI Nd-Fe-B 
 

4.1 Princip koroze 

Koroze permanentních magnetů Nd-Fe-B vede ke zhoršení vlastností a to zejména 

mechanických. Při kontaktu s vlivy prostředí se v materiálu magnetu formují oxidy, 

hydroxidy a další nežádoucí látky, které se nejčastěji formují na hranicích zrn a jejich 

vznik a růst vede k úplnému rozpadu struktury. Nejdůležitějším aspektem koroze Nd-Fe-B 

magnetů je termodynamika, zdali ke korozi dojde a kinetika, jakou rychlostí se bude 

koroze šířit [13]. 

4.1.1 Termodynamika koroze 

Pro komerční spékané materiály Nd-Fe-B, které mohou obsahovat prvek Dy jsou 

v tabulce 3. znázorněny standartní Gibbsovy energie a jejich Nernstovy rovnice. Můžeme 

pozorovat podobnou chemickou povahu jako u standartní elektrodového potenciálu           

E( RE
3+

/ RE )= ‐2.2 až ‐2.4 V. Korozní potenciál je mírou oxidační schopnosti korozního 

prostředí a v laboratorních podmínkách se mění pomocí potenciostatu [12]. 

Tabulka 3. Hodnoty Gibssovy energie a standartních potenciálů při teplotě 298K     

[12]. 

Reakce ∆G
0
 

(KJ/mol) 

E
0
 (V) Nernstova rovnice 

Nd
3+

+3e
-
  ⇔ Nd -671,6 -2,32 E = ‐2.32 + 0.020 log [Nd

3+
] 

Nd +3H2O ⇔ Nd(OH)3+3H++3e- -563,3 -1,94 E = ‐1.94 +0.059 pH 

Nd
3+

 + 3H2O ⇔ Nd(OH)3+3H+ 108,3  3 pH = 19 – log [Nd
3+

] 

Dy
3+

+3e
-⇔  Dy -664,0 -2,29 E = ‐2.29 + 0.020 log [Nd

3+
] 

Dy+3 H2O ⇔ Dy(OH)3+3H+ +3e- -564,4 -1,95 E = ‐1.95+ 0.059 pH 

Dy
3+

+3 H2O ⇔ Dy(OH)3+3H+  98,6  3 pH = 17.3 – log [Dy
3+

] 

 

Jejich záporné hodnoty potenciálů, které jsou nižší, než standartní vodíkový 

potenciál naznačují jejich velkou reaktivitu s vodným prostředím. Velmi důležité se jeví 

také srovnávání vzorku magnetů se vzorky kovu ve vodném prostředí o různých hodnotách 

pH. Pro znázornění rozdílu chovaní Nd-Fe-B a kovu ve vodném prostředí o rozdílných 

hodnotách pH použijeme Pourbaixeho diagram systému Fe-H2O, Nd- H2O na obrázku 12. 

[12]. 
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            Obrázek 12. Pourbaixův diagram Fe-H2O a Nd-H2O systému [12]. 

Pokud se magnetický materiál nachází v prostředí, kde bude probíhat jeho oxidace, 

bude jako první probíhat ve fází Nd4Fe bohaté na neodym, která se nachází na hranicích 

zrn fáze Nd2Fe14B a je velmi reaktivní. Oxidace Nd
 
na Nd

3+
 je popsána anodickou reakcí 1. 

a dílčí katodickou reakcí 2. [12]. 

 Anodická reakce:  Nd → Nd
3+

 +3e
-
        (1) 

 Katodická reakce:  3/2 H2O+3/4O2+3e
-
 →3OH

-
     (2) 

 

Po proběhnutí reakcí vzniká korozní produkt Nd(OH)3. Pokud je fáze Nd4Fe bohatá 

na neodym, rovnoměrně rozložena na hranicích zrn fáze Nd2Fe14B, koroze probíhat dále 

primárně po hranici zrn a vede k úplnému rozpadu struktury což má fatální následek pro 

funkčnost magnetu (Obr. 13) [12]. 

 
              Obrázek 13. Schématické znázornění postupného rozpadu struktury NdFeB [12]. 
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4.1.2 Kinetika koroze  

Proudová hustota odpovídá množství náboje prošlého rozhraním kov-elektrolyt o 

jednotkové ploše během reakcí v korozním systému za jednotku času. Její hodnota je tedy 

informací o rychlosti průběhu těchto reakcí. Přepočtovým vztahem mezi proudem a 

korozní rychlostí je Faradayův zákon (3) [13].  

     𝑚 =
𝑀∙𝐼∙𝑡

𝑧∙𝐹
                                                          (3) 

Kde: n-látkové množství; M-molární hmotnost; t-čas; z-počet elektronů; F-

Faradayova konstanta. 

Korozní rychlost magnetů na bázi Nd-Fe-B je funkcí struktury, teploty, stupně vlhkosti 

prostředí a reaktivity Nd fáze. V koncentrovaném roztoku kyseliny sírové se neodym velmi 

aktivně rozpadá při velmi negativním korozním potenciálu a vysoké proudové hustotě, 

která zůstává konstantní během anodické polarizace (obr. 14) [15]. 

 

Obrázek 14. Potenciodynamické polarizační křivky sintrovaných permanentních 

magnetů Nd-Fe-B vzorků (N) nemagnetických (M) magnetických v 0.5 mol/L H2SO4 a 

0.05 mol/L H2SO4 [14] 
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Pasivace je teoreticky možná ve vysoce alkalických roztocích. Dále byl na 

magnetech Nd-Fe-B pozorován vznik pasivační vrstvy v roztoku hydroxidu sodného a 

kyseliny šťavelové a podobné chování v kyselině fosforečné, kdy se na povrchu objevují 

specifické solné vrstvy [12]. 

4.2 Ochranné povlakování permanentních magnetů na bázi        

Nd-Fe-B 

Jednou z možností ochrany proti korozi slinutých NdFeB permanentních magnetů je 

nanášení ochranných povlaků z různých kovu jako je Zn ,Ni, které odolávají koroznímu 

prostředí a chrání magnet před jeho degradací. Současná průmyslová praxe používá 

galvanické povlaky, jako jsou Zn, Ni nebo Ni / Cu / Ni pro jejich dobrý vzhled a nízké 

náklady na zpracování. Nicméně, galvanické povlaky mají své nevýhody jako je nežádoucí 

zhoršení magnetických vlastností, nízká adheze a v neposlední řadě jejich negativní vliv na 

životní prostředí v souvislosti se způsoby nanášení. 

4.2.1 Niklování: 

Tyto povlaky jsou zbarveny bíle s nažloutlým odstínem a na atmosféře se povlékají 

mléčně zbarvenou pasivní vrstvou oxidů, tzn. zpravidla zhoršení vzhledových vlastností. Z 

tohoto důvodu se velmi málo používají jako dekorativní povlaky. V korozních článcích je 

nikl ve většině materiálů katodou a chrání je bariérovým efektem. Jedním z 

nejdůležitějších parametrů povlaku je tak pórovitost. Ta je úměrná tloušťce povlaku a při 

25 μm je již minimální. Výhodnější je však použití vícevrstvých povlaků nebo povlaků s 

mikrotrhlinkovou nebo mikroporézní úpravou, což umožňuje rozptýlení korozních proudů 

a tím snížení jejich intenzity [15]. 

4.2.1.1 Povlaky Ni –TiO2  

S pokročilou dobou se více uplatňují Ni povlaky obsahující nanočástice, které 

vykazují vynikající vlastnosti. Tyto nanočástice mohou být tvořeny Al2O3, SiC, ZrO2, 

TiO2, SiO2. Úspěšně bylo zjištěno, že kompozitní povlak Ni-TiO2 výrazně zlepšil 

vlastnosti magnetu ve srovnání s čistým Ni povlakem. Povlak Ni-TiO2 zaručuje zlepšení 

mikrotvrdosti, otěruvzdornosti, přizpůsobivosti k prostředí. To vše dále přispívá k širšímu 

rozsahu použití [16]. 

Pomocí potenciodynamické polarizační techniky a EIS byly měřeny rychlosti 

hmotnostního úbytku (Obr. 16). Vzorky ponořené po dobu 240 hodin do 3,5% hm NaCl 

byly rozděleny do tří kategorii a to do vzorků s povrchovou úpravou Ni-TiO2 , do vzorků 
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s Ni povlakem a do vzorků bez povlaku. Vzorky potažené Ni-TiO2 vyznačují až 16x menší 

korozní rychlost než je tomu u vzorku s povlakem Ni [16].  

 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16. Rychlosti hmotnostních úbytků vzorků viz. (tab. 4) [16]. 

 

Potenciodynamické polarizační křivky tři druhů vzorků znázorněné na obrázku 15., 

které byly naměřeny pomocí systému PS-268B nám poskytly elektrochemické parametry, 

které jsou uvedeny v tabulce 4. Proudová hustota Ikor a korozní potenciál Ekor nám 

jednoznačně vyhodnocují ochranné vlastnosti povlaku. Na hodnotách lze vidět, že Ikor je u 

  Obrázek 15. Potenciodynamické polarizační křivky  použitých vzorků viz. (tab. 4) 

[16]. 
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povlaku Ni-TiO2 mnohem nižší než u Ni povlaku. Tím lze konstatovat, že kompozitní 

povlak Ni-TiO2 zajišťuje lepší odolnost proti korozi, než čisté niklové povlaky [16].   

    

Tabulka 4. Elektrochemické parametry použitých vzorků [16]. 

Vzorky Ecor (mV) Icor (cm
-2

) 

Ni-Tio2 -176,60 2,14*10
-7

 

Ni -518,10 5,28*10
-6

 

Bez povlaku       -769,30 1,33*10
-5

 

 

Zvýšení protikorozní ochrany může být také přisuzováno následujícím důvodům. 

Částice TiO2  vložené do kovové matrice Ni působí jako inertní fyzické překážky pro 

zahájení a rozvoj vady, která je počátkem koroze. Částice TiO2 mění mikrostrukturu 

niklové vrstvy a tím zlepšují korozní odolnosti povlaku. Kromě toho, může TiO2 přispívat 

k urychlení pasivačního proces kovového povlaku [16]. 

4.2.2 Zinkování: 

Zinek je elektrochemicky neušlechtilý kov a v korozním článku se železem je tzv. 

obětovanou anodou. Jeho povlaky jsou bíle s namodralým odstínem. Zinek se přednostně 

rozpouští a chrání základní kov tak dlouho, dokud nedojde k proděravění povlaku. 

Současně však zabraňuje korozi do určité vzdálenosti tj. v místech pórů, řezných a 

střižných hran. Životnost těchto povlaků lze pak zvýšit pasivací v chromátovacích lázních. 

Hlavním použitím je ochrana proti atmosférické korozi [15]. 

4.2.2.1 Povlaky Zn-TiO2 : 

Při povlakování zinkem se využívají nanočástice TiO2 podobně jako u niklování. Jak 

bylo uvedeno, TiO2  dopomáhá k vyšší korozní odolnosti a menšímu opotřebení povlaku. Při 

metodě povlakování Zn se často používají ochranné povrchy ze sol-gelů, které chrání magnet i 

samotný zinkovaný povlak. Jeho zavadění je také důležité z důvodu neekologického vlivu 

chromátovaných povlaků a jejich negativního dopadu na zdraví člověka [18].     

Sol gel je koloidní suspenze, která může být přeměněna na pevnou látku (gel). Získaný porézní 

gel je následně chemicky vyčištěn. Žíháním gelu při vysoké teplotě získáme oxidický materiál 

o vysoké čistotě. Tato metoda je často využívána při přípravě tenkých filmů z oxidů kovů [17]. 

Výsledkem tedy je elektrolytické Eloxování slinutého NdFeB magnetu, a zavedení 

ekologicky šetrné metody sol-gelu. Tím se také zpomalí rychlost koroze povlaku Zn-TiO2. 

Korozivní chování těchto ochranných povrchů bylo demonstrováno na dvou vzorcích NdFeB 
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magnetu z toho jeden byl pokryt Zn-TiO2 povlakem a druhy ZnTiO2+ těsnícím prostředkem 

Silan solem (Si-sol),(obr. 17). Tloušťka povrchu (Si sol) byla 14 +-2μm [18]. 

 

 
   

 Obrázek 17. Ochranný povlak ZnTiO2 s těsnícím prostředkem Si-sol [18]. 

Elektrochemické korozní zkoušky ukázaly, že utěsněný povlak ZnTiO2 pomocí (Si 

solu) ve srovnání s kompozitním povlakem  Zn-TiO2 vykazoval lepší antikorozní 

vlastnosti, které by mohly zajistit dlouhodobou ochranu proti korozi NdFeB magnetů v 

neutrálním 3,5 hm.% NaCl [18]. 

 

4.2.3 Ochranný vícevrstvý povrch Al / Al2O3 

Vrstva Al je na povrch magnetu aplikovaná naprašováním nebo odpařením. Jelikož 

mají odpařené atomy Al malou kinetickou energii (~ 0,1 eV) struktura ochranného povrchu 

se při odpařovaní uspořádává sloupcovitě. Takové sloupce vytváří mnoho dutin, které 

můžou napomáhat difuznímu přenosu korozivního prostředí a tím pádem k předčasnému 

selhání ochrany. Bylo zjištěno, že metoda naprašování je v tomhle ohledu bezpečnější 

vzhledem k tomu, že kinetická energie rozprašovaných atomů je obvykle 1-10 eV [19]. 

Aby se zamezilo sloupcovému charakteru povlaku zavadí se vícevrstvé povlakování 

jiným prvkem jako je tomu například u povlakování Ti / ZrN. Druhou možností je zvýšení 

koncentrace kyslíku při nanášení Al, což má za následek vznik Al2O3 amorfní struktury, 

která se jeví jako výborný izolátor materiálu [19]. 
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Obrázek 18. Vícevrstvý ochranný povlak Al / Al2O3 [19]. 

Obrázek 18. ukazuje výsledky pomocí EDS spektroskopie slinutého NdFeB magnetu 

potaženého ve třech údobích Al / Al2O3 pomocí vícevrstvého ochranného povlaku. Bílá 

čára na horní části obrázku označuje umístění linie scanu. Tři vrcholy v linii prvku (O) 

označují umístění Al2O3 tenkého izolujícího filmu [19]. 

V důsledku tenkého filmu byl sloupovitý růst struktury Al vrstev přerušen. Hranice 

mezi sloupci v různých Al vrstvách jsou nezávislé, proto mikropóry, které mohou působit, 

jako rychlé difúzní cesty pro agresivní média mohla být inhibována. Korozní odolnost je 

deklarována také korozní proudovou hustotou Ikor která se zmenšuje s počtem nanesených 

vrstev Al/Al2O3 jak je znázorněno na obrázku 19. [19]. 

 

 
Obrázek 19. Potenciodynamické polarizační křivky NdFeB a ochranných vrstev Al 

/Al2O3 [19]. 
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4.3  Vliv elektrojiskrového obrábění na korozní vlastnosti povrchu 

Nd-Fe-B magnetů: 

Při elektrojiskrovém obrábění dále jen (EDM - Electrical Discharge Machining) se 

materiál odstraňuje řadou elektrických výbojů mezi elektrodou a obrobkem. Proces se 

uskutečňuje v kapalném dielektriku jako je olej nebo destilovaná voda. Na povrchu řezu se 

vytváří zóna ovlivněná teplotou procesu, kde probíhá natavování. Vlivem kapalného 

dielektrika se natavený povrch rychle ochlazuje, čímž vzniká amorfní struktura.  

Povrchová mikrostruktura představuje odlišné vlastnosti jako struktura neovlivněného 

magnetu. Je dobře známo, že amorfní materiály mají vynikající mechanické, fyzikální a 

chemické vlastnosti, a tím lepší korozní odolnost [20]. 

 

 
     

      Obrázek 20. Snímek mikrostruktury pořízen řádkovacím elektronovým 

mikroskopem [20]. 

Výbrus vzorku byl pořízen kolmo k obráběné ploše a vzorek byl leštěn 

metalograficky. Pozorování a analýza mikrostruktury byly prováděny na řádkovacím 

elektronovém mikroskopu (Obr. 20). Lze vidět povrchovou vrstvu vyprodukovanou EDM, 

která je tvořena amorfní strukturou. Takhle elektromechanicky opracované vzorky se 

testovaly na korozi v 5% NaCl. Ve srovnání s neopracovaným povrchem se koroze 

projevovala pomaleji. Neopracovaný povrch byl rychle rezavý. Skvrny se začaly objevovat 

na povrchu těsně po 4 hodinách, zatímco na EDM obrobeném povrchu se začaly objevovat 

rezavé skvrny až po 25 hodinách [20]. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Analýza zadaného magnetického materiálu: 

Na permanentních magnetech typu NdFeB byly prováděný korozní zkoušky s cílem 

získat informace o korozních vlastnostech vybraného typu materiálu. Použité magnetické 

vzorky odpovídaly přibližně typu Nd2Fe14B. Tvar vzorku byl válcovitý o průměru D = 7 

mm a výšce h = 8 mm (obr. 21). Chemické složení vzorků magnetů je uvedeno v tabulce 5. 

 

Obrázek 21. Vzorky permanentního magnetu typu Nd2Fe14B 

    

K porovnání byly použity vzorky oceli ČSN EN 11 321 destičkovitého tvaru. Ocel 

11 321 patří do skupiny nelegovaných, jakostních oceli s chemickým složením Cmax = 

0,10%, Smax = 0,035%, Pmax = 0,035%, Mnmax = 0,45%.  

Struktura magnetického materiálu, která je znázorněna na obrázku 22., tvoří 3 hlavní 

fáze (tab. 5). 

Tabulka 5. Chemické složení hlavních fází magnetického materiálu 

Chem. 

složení hm% 

Nd Fe Pr Al O Cu Co Si 

Fáze 1 23.32 31.67 18.84 8.16 16.32 9.38 1.83  

Fáze 2 17.24 85.5 2.45 3.44     

Fáze 3 2.65 70.56 0.7733 1.633 22.49   1.88 
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Obrázek 22. Struktura vzorku magnetu  

Pro zlepšení korozní odolnosti a úpravu magnetických vlastností byla ve vzorcích 

permanentních magnetů NdFeB nahrazena část obsahu Nd prvkem Pr a část obsahu Fe 

prvky Cu, Co a Al. Chemické složení vzorků magnetu tvoří tedy 3 fáze. Minoritní fáze 1 

bohatá na Nd (Nd25Pr18Fe30Al8Cu9CoB8). Magneticky tvrdá majoritní fáze 2 

(Nd8Pr2Fe80Al3B7) a fáze 3 (Nd3Fe70AlSi2B24).   

5.2  Provedení experimentální práce  

Byly provedeny elektrochemické polarizační zkoušky ve vybraných roztocích, které 

reprezentují určitá korozní prostředí. Elektrochemické metody sledují závislost mezi 

potenciálem kovu a procházejícím proudem. Dovolují určit nepřímo hodnotu korozního 

proudu a tedy korozní rychlost. K měření elektrochemických zkoušek byl použit 

potenciostat-galvanostat PGP201. Pro vlastní měření, získání korozních charakteristik a 

následné grafické zobrazení byl použit program Volta Master 1. Korozní cela byla 

vybavena referenční elektrodou SCE – nasycenou kalomelovou elektrodou. Tato referenční 

elektroda slouží k nastavení korozního potenciálu a tvoří zpětnou vazbu při měření. 

Měřený proud prochází mezi pomocnou a pracovní elektrodou. Do korozní cely byly 

postupně nality připravené roztoky demineralizované vody, roztok 0,5 mol NaCl, 0,5 mol 

NaH2PO4, roztok niklovací lázně o známém složení a roztok niklovací lázně bez přísady. 

Vzorky permanentního magnetu NdFeB a oceli 11 321 byly povrchově upraveny 
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broušením a před samotným měřením byly čištěny v lihu. Exponovaná plocha vzorků byla 

0,5 cm
2
. Po vložení vzorku na vyznačenou plochu se cela naplnila kapalinou. Elektrody se 

ustavili do měřící polohy a po zkontrolování zapojení se zapnul potenciostat. Po ustálení 

počátečního korozního potenciálu byl spuštěn program Volta Master1 s nastavenými 

parametry měření. Po proběhnutí měření byly stanoveny charakteristické korozní hodnoty 

na základě znázorněných polarizačních křivek vzorků. Po elektrochemické polarizační 

zkoušce se vzorky zkoumají a vyhodnocují na optickém mikroskopu s 20x až 40x 

zvětšením. 

5.3 Vyhodnocení jednotlivých elektrochemických zkoušek 

5.3.1 Elektrochemické zkoušky v roztoku demineralizované vody 

Roztok demineralizované vody má pH=7 jedná se tedy o neutrální prostředí. Vzorky 

byly broušeny a čištěny na povrchu exponované plochy. Naměřený počáteční korozní 

potenciál byl u magnetu Ekor = -728 mV a u oceli Ekor = -203 mV. Naměřené hodnoty jsou 

znázorněny v tabulce 6. 

Tabulka 6. Naměřené hodnoty zkoušky v roztoku demineralizované vody 

 
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ.cm
2
] 

Ba 

[mV] 

Bc 

[mV] 

ikor 

[μA/cm
2
] 

ckor 

[mm/rok] 

NdFeB -735 13,00 145,9 -153,3 1,8155 0,017 

Ocel 

11321 
-320 101,70 256,2 -126,0 0,2708 0,005 

  

Polarizační odpor je u magnetu několikanásobně menší. Magnetický materiál zde 

bude tedy reagovat podstatně rychleji. I když je demineralizovaná voda neutrální prostředí, 

byla na magnetu zaznamenána korozní poškození, jednalo se o mírnou a nerovnoměrnou 

bodovou korozi. Velice mírná bodová koroze byla zaznamenána také na vzorku z oceli. 

Plocha povrchu tedy nebyla rovnoměrně zasažená, ale mírná bodová koroze nám 

zasahovala pod povrch materiálu jak na magnetu tak také u vzorku z oceli. Průběh 

elektrochemické polarizační zkoušky je zaznamenán polarizační křivkou na obrázku 23. a 

24. 
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Obrázek 23. Potenciodynamická polarizační křivka pro vzorek magnetu zobrazena v 

semilogaritmických souřadnicích 

 

log E [mV] 

Obrázek 24. Potenciodynamická polarizační křivka pro vzorek oceli zobrazená 

v semilogaritmických souřadnicích 

Log | i | [A/cm
2
] 

Log | i | [A/cm
2
] 

log E [mV] 
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5.3.2 Zkouška bodové koroze v roztoku NaCl 

Roztok byl přípraven jako 0,5 mol NaCl. Charakterizuje chloridové prostředí, které 

se vyznačuje téměř neutrálním prostředím s pH = 6,5-7. Vzorky byly opět broušeny a 

čištěny v lihu jako v předešlém případě. Měření probíhalo za pokojové teploty 298 K. 

Hodnoty, které byly naměřeny při bodové korozi jsou znázorněny v tabulce 7. 

   

  Tabulka 7. Naměřené hodnoty bodové zkoušky v roztoku NaCl 

 
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ.cm
2
] 

Ba 

[mV] 

Bc 

[mV] 

ikor 

[mA/cm
2
] 

ckor 

[mm/rok] 

NdFeB -775,9 1,30 51,6 -163,2 0,0116 0,136 

Ocel 

11321 
-507 2,27 140,8 -75,4 0,0096689 0,113 

 

   Pro NdFeB     Pro Ocel 11321 

  EB [mV] = -730    EB [mV] = -420 

   ER [mV] = -825    ER [mV] = -585 

 

Polarizační odpor je u vzorku oceli více jak o polovinu větší než je tomu u vzorku 

magnetu. Je také vidět, že rychlost koroze a korozní proudová hustota vzorku magnetu je 

větší. Můžeme tedy určit to, že magnet bude v daném prostředí rychleji degradovat. 

Při zkoumání struktury vzorku magnetu na optickém mikroskopu byla ovšem 

zaznamenána jen nepatrná bodová poškození, která byla rovnoměrná ale ne však 

jednoznačná, jelikož rozměry bodových poruch nebyly větší než rozměry pórů, kterými se 

povrch magnetu vyznačuje, nedalo se tedy přesně určit poškození bodovou korozí. U 

vzorku oceli bylo zaznamenáno nerovnoměrné napadení bodové koroze uprostřed 

exponované plochy. Byla také zaznamenána štěrbinová koroze a to po krajích exponované 

plochy. Z hlediska pozorování pod mikroskopem můžeme považovat magnet za relativně 

odolný v daném prostředí ve srovnání se vzorkem oceli. Průběh bodové koroze je 

znázorněn na polarizačních křivkách (obr. 25. a 26.).  

Tyto naměřené potenciodynamické polarizační křivky, byly také porovnávány 

s polarizačními křivkami obsaženými v odborné literatuře [22].   
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             log E [mV] 

Obrázek 25. Polarizační křivka zkoušky bodové koroze pro vzorek magnetu 

zobrazeno v semilogaritmických souřadnicích 

 

 
log E [mV] 

Obrázek 26. Polarizační křivka zkoušky bodové koroze pro vzorek oceli zobrazeno v 

semilogaritmických souřadnicích 

 

 

Log | i | [A/cm
2
] 

Log | i | [A/cm
2
] 
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5.3.3 Elektrochemické zkoušeni v roztoku NaH2PO4  

Používaný roztok byl připraven jako 0,5 mol NaH2PO4 u kterého bylo pomocí 

indikačních papírků naměřeno pH = 4,3. Jednalo se tedy o prostředí kyselé. Měření 

probíhalo se vzorky v dodaném stavu, tudíž s nebroušeným povrchem. Proběhlo zde pouze 

čištění a odmaštění povrchu lihem. Naměřené hodnoty elektrochemické zkoušky jsou 

znázorněny v tabulce 8. 

  

Tabulka 8. Naměřené hodnoty elektrochemické korozní zkoušky v roztoku NaH2PO4 

 
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ.cm
2
] 

Ba 

[mV] 

Bc 

[mV] 

ikor 

[mA/cm
2
] 

ckor 

[mm/rok] 

NdFeB -662,3 4,10 184,4 -109,5 0,00567 0,080 

Ocel 

11321 
-671,5 0,57760 73,30 -243 0,0767 0,898 

 

 

Z naměřených hodnot můžeme stanovit korozní vlastnosti vzorku magnetu 

jednoznačně kladně vůči vzorku oceli. Polarizační odpor vzorků magnetu je několikrát 

vyšší než vzorku oceli, většímu úbytku materiálu vzorku oceli odpovídá i vyšší korozní 

proudová hustota a především větší rychlost koroze. Vzorek magnetu nejevil známky 

korozního poškození, ale naopak byla pomocí optického mikroskopu zjištěna tenká 

pasivační vrstva typu NdPO4. Její vznik je zaznamenán také na polarizační křivce 

znázorněné na obrázku 27. Povrch ocelového vzorku byl rovnoměrně zkorodován po celé 

exponované ploše.   

Na polarizační křivce obrázku 28. jde vidět malá oblast pasivity vzorku oceli, která 

umožňuje pasivaci povrchu oceli 11321. Tato vrstva ale nedokáže ochránit povrch od 

koroze, převládá anodické rozpouštění. 
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log E [mV] 

Obrázek 27. Potenciodynamická polarizační křivka vzorku magnetu v roztoku 

NaH2PO4 

 

 

log E [mV] 

Obrázek 28. Potenciodynamická polarizační křivka vzorku oceli v roztoku NaH2PO4 

znázorněna v semilogaritmických souřadnicích 

Log | i | [A/cm
2
] 

Log | i | [A/cm
2
] 
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E [mV] 

Obrázek 29. Proložení polarizačních křivek vzorku magnetu (červená) a vzorku oceli 

(modrá) v roztoku NaH2PO4 

5.3.4 Elektrochemické zkoušení v roztoku Niklovací lázně bez přísady  

Vzorky pro dané měření byly broušeny, čištěny a odmaštěny lihem. Měření 

probíhalo při pokojové teplotě 298 K. Niklovací lázeň neobsahovala přísady, jako jsou 

sacharidy, které přidávají povrchu lesk. Složení niklovací lázně: 200g/l NiSO4∙7H2O; 60g/l 

NiCl2∙6H2O; 30g/l H3BO4. Uváděná hodnota pH=4,3-4,5.  

  

Tabulka 9. Naměřené hodnoty elektrochemické zkoušky v roztoku Ni-lázně. 

 
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ.cm
2
] 

Ba 

[mV] 

Bc 

[mV] 

ikor 

[mA/cm
2
] 

ckor 

[mm/rok] 

NdFeB -729,4 0,09703 66,3 -110,90 0,1613 2,196 

Ocel 

11321 
-642,5 0,717 40,8 -165,3 0,0194 0,227 

 

Z naměřených hodnot vyplývá, že polarizační odpor vzorku magnetu je několika 

násobně menší, než je tomu u vzorku oceli, přičemž hodnota hustoty korozního proudu a 

korozní rychlosti je vyšší. To naznačuje menší korozní odolnost magnetu. Vysoká je 

především hodnota korozní rychlosti u vzorku magnetu. Při zkoumání na optickém 

mikroskopu byla zjištěna tenká vrstva poniklovaného povrchu. Povrch byl zdrsněný, 

 | i | [A/cm
2
] 
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nejspíše z důvodu pórovitosti makrostruktury magnetu. Naopak na vzorku oceli se 

nanesený ochranný povlak jevil jako hladký a byl rovnoměrně nanesen po celé exponované 

ploše. Polarizační křivky na obrázku 30. znázorňují průběh galvanického vylučování niklu 

na exponovaném vzorku magnetu (červená) a vzorku oceli (modrá). Křivky se od sebe liší 

jen před samotným galvanickým vylučováním. 

 

 

E [mV] 

Obrázek 30. Polarizační křivka galvanického vylučování Ni vzorku magnetu 

(červená) oceli (modrá) 

5.3.5 Elektrochemické zkoušky v roztoku Niklovací lázně 

Roztok niklovací lázně má složení: 200g/l NiSO4∙7H2O; 200g/l NiCl2∙6H2O; 35g/l 

H3PO4. Pomocí indikačních papírků bylo zjištěno pH roztoku. Jednalo se o kyselý roztok 

s pH=5,5. Elektrochemické zkoušky byly prováděny na broušených vzorcích a čištěných 

v lihu při teplotách roztoku 323 K a dále při teplotě 298 K a to za změny počátečních a 

koncových parametrů měření.  

Parametry měření při teplotě 323 K: 

 Potenciál 0 = -500 [mV]   

 Potenciál 1 = -1500 [mV] 

Parametry měření při teplotě 298 K: 

 Potenciál 0 = -800 [mV] 

 Potenciál 1 = 1500 [mV] 

 | i | [A/cm
2
] 
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Při měření o teplotě T=323K byl roztok temperován na požadovanou teplotu pomocí 

ohřívacího přístroje RCT KIKA Werke. Měření teploty bylo zajišťováno digitálním 

teploměrem. Naměřené hodnoty pozorujeme v tabulce 10.  

 

Tabulka 10. Hodnoty polarizačního měření v roztoku niklovací lázně při teplotě 

323K. 

 
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ.cm
2
] 

Ba 

[mV] 

Bc 

[mV] 

ikor 

[mA/cm
2
] 

ckor 

[mm/rok] 

NdFeB -663 6,10 153,1 -200,2 4,1393 57,09 

Ocel 

11321 
-582 17,08 115,6 -151,0 1,0444 12,22 

 

Optickým mikroskopem při zvětšení 20x byla na vzorku magnetu zjištěna nanesená 

vrstva Niklu. Její jakost však byla malá. Jevila známky elektrokrystalizace (vznik malých 

krystalů) a na povrchu se objevovaly nejspíše vodíkové bublinky, které jsou nežádoucí. 

Vzniklý povlak na vzorku z oceli byl kvalitnější v porovnání se vzorkem magnetu. Povrch 

vypadal hladce, nebyly zřetelné makrokrystaly povlaku a ten taky obsahoval méně 

vodíkových bublin. Galvanické vylučování Ni je znázorněno na polarizačních křivkách 

obrázku 31. a 32.    

 

 

log E [mV] 

Obrázek 31. Polarizační křivky galvanické černě pro niklování na vzorku oceli při 

teplotě roztoku 323 K. 

Log | i | [A/cm
2
] 
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log E [mV] 

Obrázek 32. Polarizační křivky galvanického vylučování u vzorku magnetu při 

teplotě roztoku 323 K. 

Pro měření o teplotě roztoku 298 K se v programu VoltaMaster1 změnily parametry 

měření uvedené výše. Vzorky byly vystaveny měření. Hodnoty měření jsou uvedeny 

v tabulce. 

      Tabulka 11. Hodnoty měření při teplotě 298 K 

 
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ.cm
2
] 

Ba 

[mV] 

Bc 

[mV] 

ikor 

[mA/cm
2
] 

ckor 

[mm/rok] 

NdFeB -666,7 0,03372 130,3 -128,1 0,6732 7,875 

Ocel 

11321 
-538 2,10 51,4 -70,1 0,0043 0,051 

  

Vzorek magnetu vykazuje řádově menší hodnoty polarizačního odporu, z tohoto 

hlediska bude ocel 11321 mnohem méně reagovat s prostředím. Korozní proudová hustota 

a rychlost koroze je však u vzorku magnetu vyšší. Na znázorněných polarizačních křivkách 

jde určit anodická oblast rozpouštění, kde se magnet silně rozpouští. Korozní napadení 

magnetu je zcela zřejmé po zkoumání pod optickým mikroskopem. Povrch byl 

nerovnoměrně napaden do hloubky po celé exponované ploše. Podobné napadení bylo 

zaznamenáno u vzorků oceli. Exponovaná plocha vzorku obsahovala nerovnoměrné 

Log | i | [A/cm
2
] 
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hloubkové napadení, naleptání hranic zrn a ostré přechody povrchů. Potenciodynamické  

polarizační křivky jsou znázorněny na obrázku 33. a 34.      

 

 
log E [mV] 

Obrázek 33. Potenciodynamické polarizační křivky u vzorku magnetu v roztoku Ni-

lázně při teplotě 298 K 

 

 
log E [mV] 

Obrázek 34. Potenciodynamické polarizační křivky u vzorku magnetu v roztoku Ni-

lázně při teplotě 298 K 

Log | i | [A/cm
2
] 

Log i [mA/cm
2
] 
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5.4 Vyhodnocení a diskuze výsledků 

Elektrochemickým měřením bylo studováno korozní chování vzorku magnetu na 

bází (NdPr)-FeM-B, (M=Cu,Co,Al) vystavovaných  různým korozním prostředím. 

Naměřené výsledky byly porovnávány a pomocí polarizačních křivek se vizualizoval 

průběh zkoušek. Povrchové napadení vzorků jsme zkoumali a vyhodnocovali na optickém 

mikroskopu se zvětšením 20x až 40x.  

Při zkoušení v roztoku demineralizované vody se vzorky nedokázaly chránit a i 

v neutrálním prostředí podléhaly bodové korozi, která se projevovala nerovnoměrným 

napadením. U oceli 11321 je dobře rozpoznatelné mírné bodové napadení. 

Hodnoty získané při zkoušení bodové koroze v 0,5 mol roztoku NaCl naznačovali 

podstatně větší korozní napadení u obou typu vzorku než tomu bylo u demineralizované 

vody. Vzorky byly napadené bodovou korozí. Na vzorku oceli se objevovala štěrbinová 

koroze. Dalo by se říct, že materiály jsou v chloridovém prostředí napadány, ale jejich 

korozní odolnost není v tomto prostředí nejhorší.   

Elektrochemickým zkoušením v roztoku 0,5 NaH2PO4 bylo zjištěno, že se materiál 

magnetu dokáže pasivovat a je odolný vůči danému prostředí. Pasivační vrstva vznikla na 

vzorku magnetu bez broušení v dodaném stavu. Ocel 11321 se v roztoku nedokáže chránit 

pasivační vrstvou a relativně rychle koroduje. 

U měření chování magnetu v niklovací lázni bez přísady bylo zjištěno, že se magnety 

dokážou chránit galvanickým povlakem už i při zkouškách s pokojovou teplotou roztoku. 

Vzorky magnetu však vykazovaly horší jakost nanesených povlaku v porovnání se vzorky 

oceli. 

Podobné charakteristiky povlaků vyloučených na povrchu vzorků byly sledovány 

také při zkouškách v roztoku niklovací lázně o teplotě 323 K.  Lázně se lišily složením. 

Jako negativní znaky povlaků se jevily vodíkové bubliny, které zhoršují vlastnosti povlaku 

a můžou tak napomoct přenosu korozního media. 

Elektrochemické zkoušky vzorků zkoumaných v roztoku Niklovací lázně se 

změněným parametrem měření nabídly možnost pozorování silného anodického 

rozpouštění exponovaného povrchu. Magnetický materiál a ocel vykazovaly slabou 

odolnost vůči korozi. 
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Používané vzorky magnetického materiál na bázi NdFeB obsahují různé příměsi 

prvků, jako jsou Cu,Co,Pr,Al Si. Tyto prvky tvoří spolu s hlavními prvky určité fáze, které 

můžou v konečném důsledku měnit korozní vlastnosti materiálu a měnit tak obecně známé 

korozní chování magnetu. Některé prvky můžou ve své podstatě působit kladně na korozní 

odolnost, některé naopak negativně. Jednu s hlavních rolí u námi používaných vzorků bude 

hrát jejich hustota a to především velikost a počet pórů, které negativně působí na 

jednolitost povrchu a tím tak můžou napomáhat korozním dějům. 

 Obecně je známo, že jedním s hlavních vlivů na korozi má zvýšená teplota. 

Částečnou ochranu proti korozi nám zajišťují galvanické povlaky typu Sn,Ni,Zn,Al. Tyto 

povlaky však splňují požadavky na ochranu, především pokud jsou naneseny na povrch 

s velkou jakostí a předepsanou tloušťkou po celé ploše. U magnetů na bázi NdFeB je na 

jakost ochranných povrchů kladen velký důraz, právě kvůli velké pórovitosti povrchu a 

náchylnosti ke korozi.  

Jak bylo vidět při měření, magnetické materiály se dokážou v určitém prostředí 

pasivovat a odolávat tak vnějším vlivům prostředí, proto je vhodné dále zkoumat korozní 

chování těchto materiálů v různém prostředí a stanovovat tak možnosti použití těchto 

důležitých technických materiálů.   
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zkoumání korozních vlastností magnetu na bázi 

Nd-Fe-B pomocí elektrochemických zkoušek v různých roztocích, které charakterizují 

různá korozní prostředí. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. 

Teoretická část obsahuje informace o výrobě nejpoužívanějšího typu magnetu na 

bázi Nd-Fe-B. Dále jsou zde uvedeny informace o struktuře magnetu, jeho mechanických a 

charakteristických vlastnostech. Podstatná část práce se zaměřuje na korozní vlastnosti a 

jejich zlepšení, které se provádí dopováním struktury vhodnými legujícími prvky ale 

především ochrannými povlaky. Je zde kladen důraz především na nově se vyvíjející 

ochranné povlaky, u kterých se zvyšuje jejich odolnost proti korozi a zároveň nesnižuje u 

chráněného materiálu jeho magnetické vlastnosti. 

Praktická část je zaměřena na elektrochemické zkoušení vzorků magnetu na bázi  

Nd-Fe-B a pro srovnání na vzorcích oceli třídy 11321. Vyhodnocování chování vzorků ve 

vybraných roztocích, které reprezentují některá prostředí, ve kterých může a nemusí 

probíhat koroze. Pomocí optického mikroskopu byl zkoumán povrch materiálu po 

provedené zkoušce. Provedené zkoumání bylo stručně popsáno. Naměřené hodnoty byly 

uvedeny v tabulkách a dále spolu srovnávány. 

Po provedení zkoušek se dá usoudit, že se magnetický materiál chová méně odolně 

než ocel používaná pro srovnání, to je přisuzováno prvku Nd, který je vysoce reaktivní ve 

většině oxidujících prostředí.  

Účelem elektrochemických zkoušek je zjistit jak by se mohl magnet chovat v určitém 

pracovním prostředí, ale také třeba to jakému prostředí bychom jsme se u používání 

magnetu měli vyhýbat nebo to jaký ochranný povlak by v daném prostředí poskytoval 

magnetu ochranu. 
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