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Abstrakt 

V diplomové práci jsou popsány charakteristiky a korozní vlastnosti permanentních 

magnetů na bázi NdFeB. Teoretická část práce se zabývá sloţením a strukturou vybraných 

magnetů, přičemţ hlavní pozornost je věnována elektrochemickým vlastnostem a protikorozní 

ochraně těchto magnetů. Jsou zde rovněţ popsány mechanické a magnetické vlastnosti a 

pouţití těchto NdFeB materiálů v praxi.  

Experimentální část této práce se zaměřuje na stanovení elektrochemických korozních 

vlastností vybraných povrchově chráněných nebo nechráněných magnetů v některých 

roztocích charakterizující určitá korozní prostředí. Některé vzorky byly rovněţ podrobeny 

zkoušce v solné mlze. Pro srovnání byly stejné zkoušky provedeny na vzorcích 

z nízkouhlíkové oceli třídy 11.  Naměřené hodnoty byly vyhodnoceny, zpracovány do tabulek 

a graficky znázorněny.  

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

vlastnosti. 

Abstract 

In master thesis are described characteristics and corrosion behaviour of NdFeB 

permanent magnets. Teoretical part of thesis is dealing about composition and structure of 

selected magnets, while the main attention is given to electrochemical properties and 

corrosion protection of these magnets. There are also described mechanical and magnetic 

properties and using of this material in service. 

Experimental part is focused on determining of electrochemical corrosion behaviour of 

selected surface-protected or unprotected magnets in some solutions characterizing some 

specific corrosion environment. Some samples was subjected to salt spray test. For 

comparison, the same tests were performed on samples of low carbon steel grade 11. The 

measured values were evaluated, processed into tables and graphically illustrated. 

 

Keywords: NdFeB permanent magnets, structure, corrosion behaviour,  magnetic properties. 
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Seznam použitých značek a zkratek 

Ae Elektrochemický ekvivalent  [kg.C 
-1

] 

B Magnetická indukce [T] 

b Šířka vzorku [mm] 

Ba Anodické přepětí [mV] 

Bk Katodické přepětí [mV] 

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

] 

Br Remanence [T] 

Bs 
Magnetická indukce magnetického 

nasycení 
[T] 

d Průměr vzorku [mm] 

Edp Potenciál průrazu [V] 

Erp Potenciál repasivace [V] 

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

] 

HV Tvrdost podle Vickerse   

I Intenzita elektrického proudu [A] 

Imax. Maximální korozní proud [A] 

ikor Korozní proudová hustota μA/cm
2
 

m Hmotnost dané látky [g] 

mskut. Skutečné mnoţství vyloučeného kovu [g] 

mteor. Teoretické mnoţství vyloučeného kovu [g] 

M Molární hmotnost [g.mol 
-1

] 

n Oxidační stupeň   

pH Vodíkový exponent [1] 

Q Elektrický náboj [C] 

r Proudový výtěţek [%] 

Rp  Polarizační odpor [Ω·cm
2
] 

S Plocha průřezu [mm
2
] 

SCE Nasycená kalomelová elektroda   



T Teplota  [°C] 

Tc Courieho teplota [°C] 

t Tloušťka materiálu [mm] 

t Čas [s] 

α Koeficient délkové roztaţnosti [K
-1

] 

ρ Měrná  hmotnost (hustota)  [g.cm
-3

] 

ρ Měrná  hmotnost vyločeného kovu  [g.cm
-3

] 

νkor. (Teoretická) rychlost koroze [mm/rok] 

∆E/∆t Rychlost polarizace [mV/s] 

μ Permeabilita   

μ0 Permeabilita vakua   

μm Maximální permeabilita   

μp Počáteční permeabilita   

μr Poměrná permeabilita   

C6H12N4 Urotropin   

H2PO2 Fosfornan   

H2SO4 Kyselina Sírová   

H3PO4 Kyselina Fosforečná   

HNO3 Kyselina Dusičná   

HCl Kyselina Chlorovodíková   

H2C2O4 Kyselina Šťavelová   

NaCl Chlorid Sodný   

 NaH2PO2 Fosfornan Sodný   

NaH2PO3 Mono fosforečnan sodný   

NaH2PO4 Dihydrogen fosforečnan sodný   

Zn(OH)2 Hydroxid Zinečnatý   

Na2[Zn(OH)4] Tetrahydroxozinečnatan sodný   
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1 ÚVOD    

Názvem magnetické materiály se označují takové skupiny magnetů, pro nichţ jsou 

rozhodující jejich magnetické vlastnosti. Jsou zde zahrnuty mnohé materiály s rozmanitým 

sloţením a strukturou, které nacházejí uplatnění v řadě oborů a slouţí k výrobě různých 

součástí strojů a zařízení.  

Ve všech těchto případech sehrávají tyto materiály nezastupitelnou úlohu. Technická 

praxe klade na magnetické materiály stále nové a náročnější poţadavky, coţ podmiňuje jejich 

výzkum a vývoj. Hledají se nové materiály s výrazně lepšími technickými vlastnostmi a 

zlepšují se technické a ekonomické parametry uţ zavedených materiálů. 

NdFeB materiály tvoří permanentní magnety s nejvyšší silou interakce, kterou dnes 

známe. Od doby, kdy byly magnety vzácných zemin Nd2Fe14B prvně publikovány v roce 

1980, byly tyto materiály široce aplikovány v různých průmyslových podmínkách, kde se 

vyuţívá jejich výborných vlastností, jako jsou vysoká saturační magnetizace a koercitivita.  

Magnety na bázi NdFeB, obsahují prvky vzácných zemin neodym (Nd), dysprosium 

(Dy), příp. praseodym (Pr). Dosahují vůbec nejvyšších hodnot vnitřní magnetické 

energie.  Vyrábějí se metodou práškové metalurgie - spékáním velmi jemně rozemletých 

substancí. Tyto magnety umoţňují značnou miniaturizaci rozměrů, protoţe dosáhnou stejné 

přídrţné síly při mnohem menších rozměrech, neţ např. feritové magnety.  

Aplikační vlastnosti těchto materiálů jsou závislé jak na jejich schopnosti udrţet 

magnetické vlastnosti a přenos mechanických zatíţení ale rovněţ i na odolnosti proti 

korozním prostředí. Magnety Nd - Fe - B jsou náchylné ke korozi ve vlhkém ovzduší a to je  i 

hlavní faktor v omezení pro jejich celkovou pouţitelnost. 

Jako korozní ochrana se hlavně pouţívají jednosloţkové kovové povlaky jako např. 

nikl, chrom, hliník, zinek, cín, stříbro, zlato, stejně jako vícevrstvé např. Ni-Cr, Ni-Cu nebo 

nekovové např. pryskyřic. Tyto organické povlaky jsou aplikovány za pouţití mnoha technik, 

počínaje od tradičního natíraní štětcem, přes máčení, stříkání a elektrostatické lakování. 

Cílem této diplomové práce je zhodnotit vlastnosti vybraných NdFeB magnetů 

s kovovými povlaky, zejména pak jejich korozně elektrochemické vlastnosti. Část práce je 

rovněţ věnována protikorozní ochraně těchto materiálů. Experimentální část se zabývá 

zkoušením určených korozních magnetů na bázi NdFeB [1,2,3,4,8]. 

http://www.abcmagnet.cz/pojmy-v-magnetismu.php
http://www.abcmagnet.cz/pojmy-v-magnetismu.php
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2 CHARAKTERISTIKA A VLASTNOSTI MAGNETICKÝCH 

MATERIÁLŮ NA BÁZI  NdFeB   

2.1 Magnetické materiály: 

Z hlediska velikosti a uspořádanosti magnetických momentů atomů, je moţno rozdělit 

tyto materiály do těchto skupin: 

Diamagnetické – Tyto látky se skládají z atomů, jenţ nemají magnetický moment. Po 

vloţení takové látky do magnetického pole se oběţné dráhy elektronů deformují a tím se 

v nich indukuje magnetický moment působící proti vnějšímu magnetickému poli. Poměrná 

(relativní) permeabilita (µr) je o něco menší neţ 1. Po vloţení do magnetického pole dané 

pole zeslabují. Příkladem je: Voda, sklo, většina feromagnetik atd. [4,6]. 

Paramagnetické – Vyznačují se tím, ţe atomy mají magnetický momenty, ty jsou 

však uspořádany chaoticky do všech moţných směrů. Po vloţení do magnetického pole se 

momenty částečně zorientují do směru jeho působení a tím toto pole zesilují. Relativní 

permeabilita je o trochu větší neţ 1, a klesá se zvyšováním teploty. Ve vnějším magnetickém 

poli se slabě zmagnetují. Např. Platina, mangan, hořčík, aj. [4,6]. 

Feromagnetické –Dle Weissovy teorie vyvolává molekulární pole ve feromagnetech, 

za teploty niţší neţ Curieova teplota, nasycenou - spontánní magnetizaci. Kaţdé 

feromagnetikum se tak pod touto teplotou rozpadá na domény, z nichţ kaţdá je magnetována 

spontánně aţ do nasycení. Molekulární pole působí nasycenou magnetizací v těchto oblastech 

tak, ţe staví výsledné magnetické momenty iontů nebo atomů souhlasně, paralelně. Díky 

vnějšímu poli dochází k postupnému uspořádání magnetizace do směru tak, aby látka jako 

celek získala určitou magnetizaci. Rovněţ způsobí, ţe se magnetizace navenek projeví, tzn. ţe 

ve všech doménách i v následně v celém objemu feromagnetu, nastane souhlasný směr 

spontánní polarizace.  Nepůsobí-li toto pole, jsou směry spontánní magnetizace v káţdé 

doméně  jiné. Relativní permeabilita je mnohem větší neţ 1 (př. Fe = 7000), magnetické pole 

tak vysoce zesilují. Umoţňují dosaţení velkých magnetických toků při malých průřezech a 

jsou tedy velmi důleţité pro magnetické obvody [4,6]. 

Ferimagnetika a Antiferimagnetika –  Z energetického hlediska je antiparalelní 

orientace orientace spinu  u těchto látek nejvýhodnější. Antiferomagnetismus je stav, kdy 

výměnné síly působí antiparalelní orientaci momentů. Tento stav působí za teploty niţší neţ 

Curieova teplota (Tc) příslušného antiferomagnetika [4,6]. 
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Ferimagnetismus je zvláštní případ antiferomagnetismu, nejčastěji se vyskytující u 

nekovových látek krystalické povahy – ferity. 

Schématické zobrazení těchto momentů udává obr. 2.1. U obou druhů látek existují 

spontánně magnetované podmříţkové útvary s antiparalelně orientovanými spinovými 

momenty. Rozdíl však spočívá v tom, ţe u antiferomagnetik jsou obě podmříţky 

krystalograficky i obsazením atomů nebo iontů identické u feritů tomu tak není. 

Relativní permeabilita dia a paramagnetických materiálů nezávisí na teplotě a intenzitě 

vnějšího magnetického pole a v technické praxi lze říci, ţe se rovná 1. Avšak u feromagnetik 

je µr závislé na intenzitě magnetického pole a teplotě [4,6]. 

 

 

Obr. 2.1 Uspořádání magnetických momentů [18] 

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

d) ferimagnetické materiály  

 

Důleţitou charakteristikou u magnetických materiálu je hysterezní smyčka –viz. obr. 

2.2. Získává se provedením tzv. jednoho cyklu magnetování. Je to uzavřená křivka 

magnetování a vyjadřuje závislost magnetické indukce B na intenzitě magnetického pole H, 

při plynulé pomalé změně intenzity magnetického pole od +Hs do -Hs. Úsek OE se nazývá 

remanence Br, přičemţ vzdálenost OF je přiřazena koercitivní síle Hc. Na její tvar má vliv 

především chemické sloţení, stav krystalové mříţky, související se způsoby technologického     

zpracování [6]. 
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Obr. 2.2 Hysterezní smyčka – normální typ [6] 

Podle jejího tvaru rozlišujeme: 

 Magneticky měkké materiály – nízká koercitivní síla Hc, velká remanence Br 

 Magneticky tvrdé materiály – koercitivní síla Hc vysoká, remanence Br niţší 

neţ u magneticky měkkých materiálů [6]. 

2.2 Permanentí (NdFeB) magnety   

Permanentní (jakoţ i NdFeB magnety) jsou součásti magnetizovatelného materiálu, 

obvykle kovu, který vykazuje magnetické pole. NdFeB, magnety jsou 

směsicí neodymu, ţeleza a boru a  nabízí nejlepší poměr ve srovnání výkonu a ceny. 

 Můţe se jednat o přirozený magnet, jakým je magnetit, nebo ţelezo obsahující 

předmět, který po zpracování přijal magnetické vlastnosti. Tyto magnety udrţí své 

magnetické pole, jak jiţ název napovídá, natrvalo. Jednoduchými příklady jsou magnetky na 

ledničku a magnetické součásti viz obr. 2.3. Trvalé magnety jsou k dispozici v různých      

silách [6,7].  

 

Obr.2.3 Neodymové magnety [7] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Neodym
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bor_(prvek)
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2.3 Sintrované permanentní magnety na bázi NdFeB.  

Strukturální stavba těchto trvalých magnetů obsahuje volný neodym, čemuţ 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. Jak jiţ bylo uvedeno, 

permanentní magnety  NdFeB, hlavně sintrované, jsou silně napadány působením vzdušné 

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

ovšem extrémně silně korozivně. Působením vodíku materiál křehne. Reakce probíhá spontánně 

za vzniku tepla a silného nárustu objemu a ztráty magnetických vlastností [5]. 

2.4 Magnety pro automobilový průmysl    

Magnety pro automobilový průmysl potřebují pracovat kolem teploty 180 °C. Teplotní 

stabilita závisí na počtu jednotlivých faktorů daných pro různé typy magnetů. V případě 

spojovaných magnetů je to interakce částice – částice, mnoţství pojiva, magnetická hustota a 

interakce pojivo – částice, coţ jsou rozhodujícími faktory, jenţ musí být optimalizovány pro 

potenciální pouţití součásti v agresivním prostředí [2]. 

2.5 Speciální magnety VACOMAX A VACODYM  

VACOMAX - jedná se o magnety na bázi vzácných zemin (Nd) a kobaltu. Tyto 

magnety vynikají zejména díky své vysoké koercitivitě se současně vysokou sytostí a 

vynikající teplotní a korozní stabilitou.   

VACODYM – jedná se o magnet, jenţ má v současné době nejvyšší energetickou 

hustotu. Vynikající magnetické vlastnosti tohoto materiálu lze pravděpodobně připsat silně 

magnetické fázi matrice Nd2Fe14B s velmi vysokou saturační polarizací a vysokou 

magnetickou anizotropií. Tvárné na neodym bohaté propojené fáze na hranicích zrn poskytují 

těmto magnetům dobré mechanické vlastnosti. Magnetické vlastnosti jsou do určité míry 

ovlivněny vstupním materiálem a výrobním procesem [20]. 

Materiál lze vyrábět 3 způsoby a podle písmen vtisknutých do materiálu rozlišujeme 

mezi magnety:  

 (HR) vysokoremanenční, vyráběné izostatickým lisováním 

 TP - vyráběné příčným lisováním 

 AP – axiálně lisované magnety [20]. 
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2.6 Vlastnosti neodýmových magnetů   

Chování (vlastnosti) těchto magnetů popisují tři důleţité vlastnosti, jsou to remanence 

Br, vnitřní koercivita HcJ a maximální energetický produkt (BH)max. Obecně platí, ţe magnety 

s vyšší (BH)max vyţadují menší objem na provedení dané funkce. Tento materiál je tak 

v současné době nejnovějším a nejsilnějším typem magnetu s výbornými magnetickými 

vlastnostmi a vůbec nejvyšší vnitřní energií. Dokáţou převést elektrickou energii na 

mechanickou a naopak. Tyto magnety jsou schopny unést více neţ tisícinásobek vlastní 

hmotnosti a např. magnet o velikosti malé mince tak můţe udrţet ţelezný předmět o 

hmotnosti kolem 10 kg [2,5,7,9]. 

Jako nevýhodnou vlastnost by mohla být uvedena mála tepelná odolnost např. oproti 

magnetům na bázi Samaria. Tyto magnety jsou obecně náchylné ke korozi, a proto je 

nezbytná protikorozní ochrana, hlavně povrchové úpravy, která bude prodiskutována v další 

kapitole [2,5,7,9].  

2.6.1 Mechanické vlastnosti  

Neodýmové magnety jsou poměrně tvrdé avšak i docela křehké, na coţ musíme 

myslet zejména při manipulaci zmagnetovaných výrobků v blízkosti ostatních magnetů atd.  

Jejich hustota je přibliţně 7,5 g/cm
3
, koeficient délkové roztaţnosti α je rozptýlen v závislosti 

na směru anizotropie (orientace) a na materiálu od 1÷13.10
-6

 . K
-1

. To má význam u spojení s 

jinými materiály. U pojených magnetů jsou vlastnosti ve své podstatě určovány pouţitým 

plastem. Oproti spékaným magnetům je u magnetů spojených plastem moţné jejich mechanické 

opracování, jako soustruţení, frézování nebo vrtání, a to tvrdokovovým nářadím [5,18]. 

2.6.2 Magnetické vlastnosti  

Pracovní teploty se různí podle druhu materiálu: u NdFeB je to např. od 110°C do 220°C.. 

Kvůli teplotním koeficientům, které jsou u magnetů ze vzácných zemin zásadně negativní, má 

pracovní bod při vyšších teplotách zásadní význam. Magnetické parametry většinou uvádí 

výrobce v materiálových listech [5,18,21]. 

Náhrada neodýmu dysprosiem v magnetech Nd18Fe76B6 přináší přibliţně lineární 

zvýšení koercitivity s Dy koncentrací při nárůstu cca. 57 kA·m
-1

 na at.% Dy. Proto pro 30 

at.% Dy slitiny se zvýší koercitivita  jHc více jak o 100 %. To odráţí nárůst anizotropního pole 

vyvolaného Dy. Obdobně je i remanence utlumena s rostoucí Dy fází odráţející 
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ferimagnetickou Fe-Dy vazbu v RE2Fe14B fázi. Substituce 1 at.% Fe pomocí Ga má pouze 

malý vliv na Hc a Jr slitiny (Nd,Dy)18Fe76B6 [5,18,21].  

2.7 Krystalografická struktura Nd2Fe14B  

Tato buňka viz obr. 2.4, je strukturním typem, kdy 

jednotkovou buňku tvoří 68 atomů. Krystalická struktura je 

tetragonální, avšak vyskytují se zde hexagonální švy tvořené 

atomy ţeleza, podobné jako u romboedrických a hexagonálních 

krystalů Sm2Co17. Do permanentních magnetů NdFeB jsou 

přidávány další legující prvky, mající vliv na vlastnosti materiálu. 

Příkladem můţe být částečné nahrazení neodymu dysprosiem, 

coţ vede ke zvýšení koercitivity Hc [5,18]. 

Mříţkové konstanty jsou:  

a = 0,880 nm, 

c = 1,219 nm 

Přednostní osa magnetizace je rovnoběţná k ose c a tím kolmá k 

základní rovině. 

 

Obr. 2.4 Buňka Nd2Fe14B [5] 

Struktura těchto materiálů je ve své podstatě tvořena třemi rozdílnými fázemi. 

Vyskytují se zde magneticky tvrdé fáze Nd2Fe14B (s doménovou strukturou) v matrici, 

nemagnetické zrnité fáze z prakticky čistého neodymu na hranicích zrn a malý podíl NdFe4B4 

fáze, mající větší podíl bóru. Magnetická tvrdost u těchto magnetů vzniká vysokou silou 

anizotrpního pole, tzn. magnety jsou „nukleárně vytvrzené“. Přemagnetování začíná jak na 

příměsích, tak na povrchu zrna [5,18]. 

2.8 Výroba NdFeB magnetů   

NdFeB magnety mohou být přibliţně klasifikovány do dvou kategorií: 

 kovové  

 lepené (spojené) magnety.  
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Kovové magnety lze produkovat cestou práškové metalurgie pomocí lisování, popř. 

slinování konvenčních slitin viz. obr. 2.5, nebo cestou deformací za zvýšených teplot. 

Předzvěstí materiálu pro lisování za tepla nebo pěchování obvykle zahrnuje materiály 

vypracované rychlou solidifikací. 

 Na rozdíl od kovových magnetů, lepené magnety vyţadují pojiva na slepení 

magnetických prášků dohromady. Lisování je obvykle vyţadováno u lepených magnetů. 

Rychle tuhnoucí NdFeB materiály jsou pouţívány ve výrobě permanentních magnetů jiţ více 

neţ 15 let. Tento materiál se skládá z Nd2Fe14B intermetalické sloučeniny jako hlavní fáze 

[2,3]. 

 

Obr. 2.5 Schéma výrobního procesu permanentních magnetů [5] 

 Za pomocí lisování lze připravit slitiny s nominálním sloţením blízkým 

stechiometrickému Nd2Fe14B. Pásy nebo vločky se pak rozemelou na částice menší neţ 40 

µm. Poté následuje řízené tepelné zpracování, kde se zajistí odpovídající mikrostruktura a 

poţadované magnetické vlastnosti. Vzhledem k jemné krystalické velikosti, získaný prášek je 

obvykle magneticky izotropní. K produkci lepených magnetů se prášky mísí s termoplastem 
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nebo tepelně plastickým typem polymeru. Při vhodném návrhu nástrojů, jak komprese, tak i 

vstřikování mohou produkovat magnety finálnímu tvaru. 

 V poslední době se pouţívá metoda protlačování nebo kalandrování (hlazení) rovněţ 

pro výrobu NdFeB materiálů. U lepených magnetů jsou důleţité k získání magnetů s velkým 

(BH)max prášek magnetických vlastností, zátěţový faktor a licí vlastnosti. Obecně tedy lze říci, 

ţe prášky s vysokým (BH)max jsou nezbytné pro dosaţení magnetů s vysokým (BH)max. Ve 

všech případech, musí být magnety formovány s komerčně dostupným formovacím strojem 

pro dosaţení poţadovaného tvaru s vhodnými magnetickými a mechanickými vlastnostmi. 

Důleţitým faktorem je rovněţ magnetizovatelnost pro určení účinnosti magnetu pro konkrétní 

aplikaci. V tabulce 2.1 se nachází srovnání vlastností NdFeB magnetů s dalšími 

permanentními magnety [2,3].  

Vedle Br a Hc hodnot je třeba také zváţit charakteristiky teplotního koeficientu, 

koeficientu magnetizovatelnosti, elektrické vodivosti a obrobitelnosti. Curieho teplota (Tc) 

nebo maximální provozní teplota se rovněţ s prášky mění. Tyto prášky mohou být pouţity v 

kombinaci s různými polymerními pojivy s různým stupněm zatíţení pro formování. 

Obvykle, kombinace epoxidového pojiva a lisování pod tlakem umoţňuje získat nejvyšší 

objemový podíl magnetických prášků. Magnety s hodnotami Br mezi 620 a 720mT a (BH)max 

mezi 48 a 85 kJ/m
3
 lze snadno získat pomocí lisování. V závislosti na typu pouţitých 

polymerů, polyamidů (nylon), nebo polyfenylen sulfidů (PPS), se můţe měnit i stupeň 

zatíţení. Obvykle, magnety s hodnotami Br = 480 - 600mT a (BH)max = 40-55 kJ/m
3
 lze získat 

technikou vstřikování. Tyto magnety mohou být vyrobeny v širší škále tvarů a pro větší 

spektrum aplikací. Vyšší objemový podíl polymerů u metody vstřikování inklinuje k redukci 

Br a (BH)max ve srovnání s magnety vyrobenými tlakovým litím.  

Metodou vstřikování lze vytvářet nízkonákladové magnety a komponenty, coţ je 

velmi atraktivní a univerzalní, avšak mají menší hodnoty Br a (BH)max. Protlačování nebo 

kalandrování můţe být rovněţ pouţito k výrobě mechanicky flexibilních NdFeB magnetů pro 

specifické aplikace. Flexibilní magnet můţe být v zásadě vytvořen v libovolném tvaru, dle 

poţadavků aplikace. Vzhledem k nízkému zatěţovacímu faktoru, Br a (BH)max magnetů 

získaných kalandrováním jsou obvykle niţší neţ u materiálů produkovaných kompresí, 

vstřikováním nebo vytlačováním. Lepené NdFeB magnety mohou být pouţity v širokém 

rozsahu aplikací. Nástup velkých rozvojových ekonomik, růst IT průmyslu a souvisejících 

technologií, a nařízení vlád pro účinnost spotřebičů a automobilů poskytují obrovskou 
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příleţitost pro lepené NdFeB magnety. Výrobci prášků a magnetů potřebují neustále zlepšovat 

své produkty prostřednictvím zavedení nových stupňů prášků nebo nových výrobních metod 

pro stále větší moţnosti pouţití [2,3]. 

 Tab.2.1 Srovnání vlastností vybraných permanentních magnetů (8) 

Mag. materiál 

Br  HcJ  (BH)max  Tc  

(T) (kA/m) (kJ/m
3
) (°C) 

Nd2Fe14B 

(slinovaný) 
1.0–1.4 900–3300 200–440 310–400 

Nd2Fe14B 

(vázaný,spojený) 
0.6–0.7 600–1200 60–100 310–400 

SmCo5 (slinovaný) 0.8–1.1 1200–2400 120–200 750 

Sm2Co17 

(slinovaný) 
1 – 1.16 560-2000 190-240 825 

Sm(Co,Fe,Cu,Zr)7 

(slinovaný) 
0.9–1.15 450–1300 150–240 800 

Alnico (slinovaný) 0.6–1.4 275 10–88 700–860 

Sr-ferit 

(slinovaný) 
0.2–0.4 100–300 10–40 450 

 

2.9 Směry dalšího vývoje  

Další výzkum těchto materiálů je pak zaměřen na: 

 Zvýšení maximálního energetického součinu legováním vhodných prvků  Co, Dy, 

Tb, Ga, Ti, Nb 

 Zvýšení teplotní stability magnetů 

 Zvýšení korozní odolností magnetů 

 Modifikace chemického sloţení a návrh technologie s cílem dosaţení amorfní 

struktury s následným devitrifikačním ţíháním  nanostruktrní magnetické 

materiály  zlepšení magnetických vlastností [15]. 



13 

 

 

BYRTUS,M. Korozně elektrochemické vlastnosti magnetických materiálů typu NdFeB. 

VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2014. 

3  KOROZNÍ VLASTNOSTI A PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

VYBRANÝCH MAGNETICKÝCH MATERIÁLŮ  

3.1 Elektrochemická koroze  

Při styku materiálu s elektricky vodivým prostředím dochází ke korozi, jejíţ 

mechanismus je odlišný od chemické koroze. Existují zde neţádoucí změny spojené 

s přenosem náboje.  Prostředím jsou zde roztoky kyselin, zásad a solí, jeţ jsou rozpuštěny ve 

vodě. Elektrochemická koroze je rovněţ charakterizována korozním dějem v elektrolytu  za 

vzniku galvanického článku (makro nebo mikročlánku) [14]. 

3.2 Korozní odolnost neodýmových magnetů  

Magnety na bázi Nd jsou velice náchylné ke korozi, zejména k atmosférické při 

vlhkosti nad 80 %. V oxidační atmosféře autoklávu (130°C, 3 bar, nasycená vodní pára) byla 

ve srovnání se  magnety na bázi samaria a kobaltu zjištěn 100 aţ 1000 násobný úbytek jejich 

hmotnosti. 

Citlivost těchto materiálů má však svoji příčinu v materiálové struktuře, skládající se z 

magnetických zrn Nd2Fe14B a okolní zrnité mezní fáze z volného neodymu viz. obrázek 5. 

Vysoká teplota výrazně sníţí chemickou odolnost těchto magnetů. Za popsaných podmínek se 

magnet během 10 dní prakticky rozpadne a zůstanou pouze zbytky [5,13].  

Neodýmová fáze je mnohem více reaktivní neţ fáze Nd2Fe14B v matrici, takţe při 

dostatku vlhkosti ve vzduchu zde bude probíhat lokalizovaná galvanická reakce mezi Nd a 

Nd2Fe14B fází. Reakce můţe být následně iniciována z neodýmové fáze jako následující: 

 Anodická reakce – Nd → Nd
3+

+3e
- 

       (3.1) 

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

-   
  (3.2) 

A konečný korozní produkt je pak Nd(OH)3. Jsou-li hranice zrn pokryty na neodym 

bohatou fází dostatečné tloušťky a exponovány na vzduchu, koroze pak pokračuje 

kontinuálně podél hranic zrn, jak můţeme vidět na obr. 3.1. Expanzní objem korozních 

produktů pak můţe vést k interkrystalickému lomu nebo k vychýlení zrn a tím poskytnout 

cestu k další Nd fázi. Avšak neodýmová fáze na hranicích zrn je velmi tenká a lokalizovaná 

především v trojných bodech, obr.3.1 b), korozní reakce pak mohou být omezeny na trojné 

body při povrchu a ty by pak nemohly samy probíhat viz. obr. 3.1)-b,d. Kdyţ je Nd fáze 
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stabilizována proti vlhkosti redukováním její reaktivity přidáním efektivních prvků jako jsou: 

C, O, N, aj., korozní reakce pak budou potlačeny [5,13].  

Jak uţ bylo uvedeno korozní rychlost těchto magnetů je funkcí struktury, teploty, 

stupně vlhkosti prostředí a reaktivity Nd fáze. Mód koroze je zcela jiný při výskytu tekuté 

vody nebo kondenzované páry při jednotné korozi přes celý povrch. Zajímavé je, ţe pasivace 

NdFeB je moţná v kyselině ortofosforečné. Rovněţ bylo u těchto materiálů pozorováno, ţe 

limitní stupeň pasivace ve vodném prostředí s pH v rozsahu 0,7-13,5 s malým mnoţstvím 

chloridů je cca. 10-100 ppm. To je přičítáno formování Fe-Nd oxidů a/nebo hydroxidového 

filmu. Při vyšších chloridových koncentracích cca. 1000 ppm. se pasivita nebude vyskytovat 

[26] 

Rychlost korozní reakce je vyšší v Ar-20%O2, neţ na vzduchu a zvyšuje se s časem, 

s celkovou hmotnostní změnou stoupající v čase k druhé mocnině. To indikuje, ţe dusík ve 

vzduchu zpomaluje rychlost koroze [27] 

   

                   Obr. 3.1 Schéma NdFeB korozního procesu  [15] 

 

Na obrázku č. 3.2 je uveden Pourbaixův diagram pro neodym ukazující jednotlivé 

oblasti pasivity, aktivity, imunity a koroze. Vznik hydridu NdH3 při potenciálu odpovídajícím 

měřeným hodnotám Ekor. podle neodymové fáze je termodynamicky moţný [25]. 
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 Nd+3H→ NdH3 (3.3) 

Nicméně tento hydrid ve vodném prostředí reaguje oddělením vodíku dle rovnice:  

 NdH3+H2O→ Nd(OH)3+H2 (3.4) 

Pokud však bude rychleji vznikat, neţ se rozkládat, bude přítomný v povrchové fázi, 

coţ se nejvýrazněji ukáţe při pH = 3,5. Nad i pod touto hodnotou pH je korozní potenciál 

neodýmové fáze vyšší, coţ můţe být způsobeno oxidací NdH3 [25]. Hydrid neodymu se 

oxiduje při pH > 3,5 dle: 

 NdH3+3OH
-
 -3e

-
→ Nd(OH)3+ 3/2H2 (3.5) 

A při pH <  3,5 podle reakce:   

 NdH3-3e
-
→ Nd

3+
+ 3/2H2 (3.6) 

 

Obr. 3.2 Modifikovaný Pourbaix diagram při závislosti potenciál – pH  [25] 

Byl však vyvinut nový materiál, u něhoţ je většina reaktivního neodymu v mezizrnové 

oblasti nahrazena stabilními intermetalickými sloučeninami. Průběh korozivní křivky je po 

počáteční minimální povrchové korozi konstantní viz. obr. 3.3. Materiál se pasivuje a 

vykazuje dlouhodobě podobné chování jako Sm2Co17, který je znám jako materiál odolný 

korozi. Jako srovnávací materiál poslouţil zmíněný Sm2O17 [5]. 
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Obr. 3.3 Korozní chování odolného NdFeB po expozici (210/22h popř. 180/220h) v 

autoklávu při 130°C a 3 bar v nasycené vodní páře [5] 

Vyšší odolnost nových kvalitních trvalých magnetů z NdFeB se dosahuje přísadami, 

které působí téţ teplotní stálost. Tyto přísady však sniţují objemový podíl magnetické fáze 

Nd2Fe14B a sniţují tak magnetický tok. Tento efekt můţe být kompenzován vylepšením 

teplotních koeficientů při pracovní teplotě, je však třeba akceptovat niţší startovací hodnoty 

[5,13].  

3.2.1 Korozní vlastnosti Nd-Fe-B magnetických slitin    

Korozní rychlost jednotlivých fází Nd2Fe14B, NdFe4B4 a Nd4Fe se zpočátku zvyšuje 

s časem a pak je téměř konstantní. Korozní rychlosti jednotlivých fází se zvyšují v pořadí: 

Nd2Fe14B (magnetická fáze)  - NdFe4B4 (B - fáze) 

           - Nd4Fe (Nd – fáze) 

Ačkoliv korozní mechanismy zkoumaných magnetů v prostředí kyseliny sírové           

a vzduchu se zdají být rozdílné (rozklad kovu v kyselině, oxidace na vlhkém vzduchu), 

v obou případech jsou získány obdobné výsledky. Korozní rychlosti materiálů obsahující Co, 

Al, Ca jsou niţší, neţ ty bez přidání těchto prvků. Korozní rychlosti získané v kyselých 

prostředích korespondují s hodnotami rovnováţných potenciálů. Tyto korelace pak mohou být 

vyuţity při odhadu korozního chování magnetů stejné materiálové skupiny [28]. 
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3.2.2 Koroze, pasivace a zhroucení pasivity neodymu  

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. Při niţších koncentracích (≤ 0,01 M) se redukce vody stává 

převládající katodickou reakcí místo redukce vodíkového iontu. V destilované vodě se 

neodym chová spontánně pasivně díky formování hydroxidové vrstvy, která ztrácí ochranné 

vlastnosti během anodické polarizace. Avšak Nd je schopen tvořit pasivní vrstvy                    

v roztocích kyseliny šťavelové a roztoku kyseliny fosforečné, kde se budou tvořit tzv. solné 

vrstvy namísto oxidických nebo hydroxidových vrstev. Stabilní spontánní pasivita pod 

anodickou polarizací byla pozorována v roztocích kyseliny šťavelové při koncentracích         

≥ 0,01 M a kyseliny fosforečné při koncentraci ≥ 0,001 M. Nicméně tyto vrstvy jsou velmi 

citlivé prolomení lokální pasivity indukované chloridy nebo síranovými ionty, přitom 

chloridové ionty ukazují silnější dopad a fosfátové vrstvy vykazují vyšší stabilitu. V silně 

alkalických roztocích probíhá u neodymu rovněţ spontánní pasivace a pouze vyšší 

koncentrace chloridů nebo síranových iontů můţe způsobit poškození pasivity. Prolomení 

pasivity nastává při vzniku a tvoření dalších trhlin v pasivní vrstvě a pravděpodobně i ve 

vrstvě neodymu. Pravděpodobným mechanismem této koroze je absorpce vodíku. Mimořádný 

vznik vodíku byl pozorován pod anodickou polarizací při aktivním rozpadu neodymu, jakoţ i 

při prolomení lokální pasivity, a to je příčina mechanické degradace vzorků v případě důlkové 

koroze [29].  

3.2.3 Elektrochemické aspekty koroze v neodýmových magnetech  

Sníţení mnoţství Nd – bohaté mezikrystalové fáze, zahrnuje sníţení korozního 

proudu, coţ nemá za následek pasivaci. Přídavné fáze v dopovaných materiálech (Cu, Nb, Al, 

a jiné zde pouţité) nezpůsobují pasivní přechody, ačkoliv se podílejí na redukci korozních 

charakteristik magnetických slitin [30]. 

Slitiny vyrobené metodou slinování, nezávisle na sloţení, představují vysoké 

proudové hustoty vztahující se k vlastní pórovitosti procesu. 

Tyto aspekty se týkají hlavně magnetů vyrobených slinováním nebo tepelnou 

deformací [30]. 
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3.3 Povrchové úpravy   

Ačkoli magnetické vlastnosti nově vyvinutých NdFeB magnetů jsou mnohem lepší 

neţ u dalších typů magnetů, které dnes známe, průmyslové aplikace těchto permanentních 

magnetů jsou omezeny pouze na malý okruh odvětví. Je to hlavně proto, ţe tyto materiály 

mají velmi špatnou odolnost proti korozi. Koroze různých aktivních fází tohoto materiálu by 

vedla k rozmělnění (pulverizaci) magnetu, coţ by nejen výrazně zhoršilo magnetické 

vlastnosti, ale mělo by také vliv na výkon ostatních komponent v blízkosti magnetického 

obvodu a to z důvodu přítomnosti volně zkorodovaných nečistot. V uplynulých několika 

letech bylo rozsáhlé výzkumné úsilí zaměřeno na zkoumání korozních vlastností magnetů 

NdFeB v různých prostředích, a co je důleţitější, i na návrh způsobů, jak zlepšit jejich 

odolnost proti korozi. Většina studií je zaloţena na aplikaci 2 metod : 

 Pouţití různých ochranných povlaků na povrchu magnetu. 

 Změnou vnitřních (skutečných) korozních vlastností materiálu přidáním 

legujících prvků. 

Vzhledem k aktivní povaze NdFeB, musí být povrch náleţitě připraven před hlavní 

povrchovou úpravou. Velice rychlá oxidace vyţaduje pečlivou přípravu povrchu magnetu 

před nanesením laku nebo pokovením. Většina prostředků pro povrchovou úpravu není 

schopna tuto slitinu magnetu povrchově upravit. Slitina NdFeB nepřijme pokovení tak jako 

ostatní slitiny kovů a to má za následek, ţe začne korodovat zevnitř směrem na povrch 

magnetu [5,9,10,13,18].  

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 plynu např. TiN, je přilnavost k podkladu NdFeB 

značně zlepšena zavedením pokovených niklových mezivrstev a odolnost proti korozi se 

odpovídajícím způsobem zlepšila. 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 ţádoucí  

Ni / Cr povlaky s lehkým kompromisem, pokud jde o jejich ochranné hodnoty [5,9,10,13,18]. 

3.3.1 Kovové povlakování    

Vrstva korozivzdorného kovu se nanáší nejčastěji galvanicky. Tato ochrana povrchu je 

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

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
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Galvanick%C3%A9_pokoven%C3%AD&action=edit&redlink=1
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„vzduchovou“ mezeru a vrstva niklu vytváří ještě navíc „magnetický zkrat“. Takto je 

způsobeno sníţení magnetické indukce aţ do 5 % [5,9,18].   

3.3.2 Galvanické pokovování   

Při galvanickém pokovování dojde za pomoci elektrické energie k přenosu kationů z 

jednoho kovu na kov druhý pomocí elektrolýzy. Všechny elektrochemické reakce probíhají v 

kapalném prostředí elektrolytu viz obr. 3.4. 

 

Obr. 3.4 Princip galvanického pokovování [22] 

 

Cílem galvanického pokovování je vyloučení kovového povlaku na převáţně 

kovových základních materiálech. Dochází jak ke zlepšení vzhledových tak i korozních 

vlastností, kdy se vytváří protikorozní vrstva. 

Vylučování kovů je zaloţeno na elektrolýze vodných roztoků kovových solí. To 

probíhá při působení stejnosměrného elektrického napětí na roztoky prostřednictvím 2 

elektrod. Zápornou elektrodu – katodu v praxi tvoří pokovovaný vodivý materiál. Zde dochází 

k redukci kationtů a jejich zakotvení na kovovém povrchu - elektrokrystalizace. Kladně nabitá 

elektroda – anoda se během procesu rozpouští a doplňuje úbytek kovu z roztoku. Dochází zde 

k oxidaci atomů na kationty. Rozpouštění na anodě zpravidla probíhá nejrychleji na hranicích 

zrn, jenţ se uvolňují a vypadávají do roztoku [14,16,22,2]. 
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V tuhém stavu jsou ionty soli obvykle seskupeny do krystalové mříţky. Rozpuštěním 

této soli ve vodě se krystalová mříţ zruší a tyto ionty se mohou volně pohybovat, čímţ 

nastane elektrolytická disociace - př. 

NaCl ―> Na
+
+ Cl

-             
(3.7) 

Počet kladných a záporných nábojů musí být stejný. Vlivem elektrolýzy se kladně 

nabité kationty spojují s elektrony katody, přičemţ vzniká buď elektroneutrální látka nebo 

kationt niţšího mocenství. Záporně nabité anionty předávají své přebytečné elektrony na 

kladně nabité anodě, přitom rovněţ vzniká elektroneutrální látka nebo vícemocný aniont. 

Spolu s vylučovaným kovem se mnohdy na katodě vyloučí i jiné prvky jako nečistoty, 

zejména pak vodík. Dle Faradayova zákona je mnoţství vyloučeného i rozpuštěného kovu 

přímo úměrné mnoţství prošlého proudu [14,16]: 

       (3.8) 

,přičemţ 

       (3.9)

  

,pak teoretická hmotnost vyloučeného kovu je : 

               (3.10) 

Skutečná hmotnost vyloučeného kovu se vypočte ze vztahu: 

               (3.11) 

,kde 

m = hmotnost vyloučeného kovu [g] 

M = molární hmotnost kovu [g·mol
-1

] 

n = oxidační stupeň  

F = Faradayova konstanta 96487 [C·mol
-1

] 

I = proud [A] 

t = čas [s] 

Ae = elektrochemický ekvivalent [g·A
-1

·s
-1

] 

S = plocha průřezu [mm
2
]  
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h = tloušťka povlaku [mm] 

ρk = měrná hmotnost vyloučeného kovu [g·cm
-3

] [14,16]. 

 

U galvanického pokovování nás rovněţ zajímá tzv. proudový výtěţek. Pro katodický 

nebo anodický děj pak můţeme pouţít vztah : 

             (3.12) 

 

mskut. = skutečné mnoţství vyloučeného (rozpuštěného) kovu 

mteor. = teoretické mnoţství vyloučeného kovu 

 

Katodický proudový výtěţek kolísá od několika procent aţ do 100 % a u jednotlivých 

typů lázní se značně liší. Hodnoty katodického výtěţku se pohybují v rozmezí 70 – 100 %. 

Uvaţujeme-li tento výtěţek a hmotnost vyloučeného kovu vyjádříme pomocí dalších 

pokovení, tak můţeme rovnici (3.8) psát ve tvaru: 

h·ρ·S =Ae·I· t ·r                          (3.13) 

,kde: 

h = tloušťka povlaku [mm] 

ρ = měrná hmotnost kovu [g·mm-3] 

S = plocha pokoveného předmětu [mm2] 

Ae = elektrochemický ekvivalent [g·A
-1

·s
-1

] 

I = proud [A] 

t = čas pokovování [s] 

r = proudový výtěţek [%] 

Z této rovnice je pak moţno pro praktické účely odvodit vztah  mezi tloušťkou povlaku, 

dobou vylučování a dalšími veličinami [14,16].  

Co se týče galvanických lázní, sloţení je velmi rozmanité a v zásadě lze říct, ţe by 

mělo být co nejstálejší. Pro stálost lázní a vlastnosti vyloučeného povlaku je důleţitá hodnota 

pH lázně. Dle pH je můţeme rozdělit na:  
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  kyselé (pH < 7) 

  zásadité (pH >7) [14,16]. 

3.3.2.1 Niklové povlakování  

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

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

důvodu se velmi málo pouţívají jako dekorativní povlaky. V korozních článcích je nikl ve 

většině materiálů katodou a chrání je bariérovým efektem. Jedním z nejdůleţitějších 

parametrů povlaku je tak pórovitost. Ta je úměrná tloušťce povlaku a při 25 µm je jiţ 

minimální. Výhodnější je však pouţití vícevrstvých povlaků nebo povlaků s mikrotrhlinkovou 

nebo mikroporézní úpravou, coţ umoţňuje rozptýlení korozních proudů a tím sníţení jejich 

intenzity. Největší pouţití nacházejí Ni povlaky v systémech Ni-Cr popř. Cu-Ni-Cr. V těchto 

systémech je nejdůleţitější obsah síry, u spodních matných nebo pololeských vrstev je 

minimální, avšak v lesklých je podstatně vyšší. Vzniká tak korozní článek se vzrůstající 

termodynamickou stabilitou elektrod směrem k základnímu materiálu. Měděná mezivrstva 

pak díky své elektrochemické ušlechtilosti můţe tuto stabilitu ještě zvýšit. V rovnici 3.14 jsou 

uvedeny základní reakce při galvanickém niklování [14,16]. 

Ni
2+

+ 2e
-
→Ni 

NaH2PO2+ H2O →NaH2PO3+ 2H
+
+ 2

e-
 

Ni
2+

+ 2H →Ni + 2H
+ 

H2PO2+ 3Ni2
+
+ 7H →Ni3P + 5H

+
+ 2H2O                          (3.14) 

3.3.2.2 Zinkové povlakování  

Zinek je elektrochemicky neušlechtilý kov a v korozním článku je tzv. obětovanou 

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

chrání základní kov tak dlouho, dokud nedojde ke zkorodování Zn povlaku dle rovnice (3.15). 

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

hran. Ţivotnost těchto povlaků lze pak zvýšit pasivací v chromátovacích lázních. Vzniknou 

tak tenké vrstvy sloţené z iontů zinku, trojmocného a šestimocného chromu. Podle sloţení 

této lázně jsou zbarveny buď: modře, ţlutě, hnědě, černě, bronzově a olivově. Hlavní pouţití 

je ochrana výrobků proti atmosférické korozi, avšak v současné době jiţ lze vytvořit 

dekorativní Zn povlaky pro méně náročné podmínky. Jako příklad elektrolýzy 
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v bezkyanidových lázních probíha dle rovnice 2, zinek je obsaţen ve formě zinečnatanu 

sodného Na2[Zn(OH)4] [14,16]. 

[Zn(OH4)]
2-

↔Zn(OH)2+ 2OH
-
 

                                     Zn(OH)2 + 2e
-
 →Zn + 2OH

-                   
                          (3.15) 

3.3.2.3 Mědění  

Měděné povlaky se vyznačují charakteristickým růţovým zbarvením. Následně se 

působením atmosféry povlékají zelenou vrstvou korozních zplodin. Chemicky jsou pak tyto 

povlaky velmi odolné. Vlastnosti těchto vrstev jsou pak ve velké míře závislé na druhu lázně, 

ze které byly vyloučeny. Z kyanidových lázní lze získat jemnozrné, vzhledově pěkné povlaky 

s vyšší tvrdostí avšak menší taţností. Ty lze pak dále chránit chemicky – pasivací nebo 

bezbarvým lakem. Povlaky z kyselých lázní mají větší zrno, jsou měkčí a taţnější. Měděné 

povlaky slouţí především jako mezivrstva při ozdobně ochranném pokovení. Ve speciálních 

lázních pak lze vytvářet různobarevné patiny [14,16].  

3.3.3 Povlakování plastem  

Převáţně uţívané je povrstvení parylenem (příp. epoxidovou pryskyřicí), coţ je 

vhodné pro veškeré feromagnetické materiály a vytváří těsný a uzavřený povlak. Povlak 

plastu skýtá účinnou ochranu proti korozi a vlhkosti, jelikoţ váţe 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 odpadní plyny nebo 

odpadní vody, které by mohly zatěţovat ţivotní prostředí [5,9,18]. 

3.4 Plastem pojené permanentní magnety NdFeB   

Obsahují feromagnetický materiál NdFeB a epoxidovou pryskyřici nebo polyamid. 

Volný neodym, vyskytující se v sintrovaných materiálech, se nachází jen v nepatrném podílu. 

Tyto permanentní magnety jsou proto značně odolnější, neţ srovnatelný sintrovaný materiál. 

Vysokým podílem plastového pojiva (aţ do 20 % objemu), jenţ tento feromagnetický 

materiál obklopuje, jsou ještě více chráněny citlivé částice. Povrchová koroze, která se 

eventuálně vyskytuje, tak vniká jen velmi pomalu do tělesa permanentního magnetu. Proto 

jsou permanentní magnety tohoto druhu pouţitelné pro většinu aplikací. V kritických 

aplikacích se provádí ochrana povrchu doplňkovým plastovým povrstvením [5,9,18].  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Feromagnetick%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyamid
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plast
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3.5  Korozní zkoušky povrchů a povlaků   

Funkční vlastnosti magnetů byly hodnoceny na základě výsledků korozních zkoušek. 

Koroze povrchů magnetů v průběhu a po korozní zkoušce byla hodnocena pouţitím barevné 

materialografie. Ukázalo se, ţe povrch slinutého magnetu byl poškozen po 96 hodin ve 

vodném prostředí a po 24h v 5% roztoku NaCl. Mimo jiné po 72 hodinách v 5% roztoku 

NaCl slinuté magnety podstupují rozdrcení. Povrch slinutých magnetů je rovnoměrně 

poničen, zatímco na povrchu lepených - polymerních magnetů pozorujeme růst dalších 

korozních center [11].  

Pouţití ochranných povlaků u Nd-Fe-B magnetů můţe představovat účinnou ochranu 

podkladového materiálu proti koroznímu působení agresivních činidel. Analýza povrchové 

topografie uloţených povlaků umoţňuje určit vady nátěrů vyplývajících z korozních 

prostředí. Výsledky experimentů naznačují, ţe magnety pokryté ochrannými povlaky jsou 

méně náchylné ke korozi a jejich povrchová poškození jsou menší [11].  

Nejlepší odolnost proti korozi byla vyhodnocena pro polymerní povlaky nanesené 

elektrostatickým způsobem. Tyto povlaky téměř nedoznaly poškození po expozici 240h ve 

vodném prostředí a 72 h v 5 % roztoku chloridu sodného. Jak bylo uvedeno tyto povlaky se 

vyznačují dobrou těsností a přilnavostí k podkladu. Koroze postupuje pouze tam, kde je 

povlak poškozen. Výskyt jednotlivých puchýřů v polymerním povlaku byl odhalen aţ po 72 

hodin v 5 % NaCl prostředí. Jednotlivé místní vady povlaku byly odhaleny na ochranných 

povlacích při vodní zkoušce odolnosti proti korozi po 240 hodinách. Po 72 hodinách testu      

v 5 % roztoku NaCl, byly odhaleny některé jednotlivé nátěrové trhliny a občasné puchýře na 

polyuretanovém lakovém nátěru. Lakové povlaky vykazují niţší těsnost a přilnavost 

k podkladu ve srovnání s polymerními povlaky. To umoţňuje proniknutí agresivní činidla pod 

povrch povlaku, tvorbu puchýřů a rozvoj sub-povlakové koroze. Nejlepší odolnost ve vodném 

prostředí vykazují zinkové povlaky. Výskyty jednotlivých korozních center byly pozorovány 

po 240 hodin trvání testu. Chromové povlaky správně chrání magnet aţ do 96 hodin později, 

později se vyskytují ostrůvky korozních vad. Niklové a měděné povlaky jsou vystaveny 

tvorbě puchýřů a drolení (odlupování) po 48 hod. testu ve vodném prostředí.  

Nejhorší ochranu proti korozi vykazuje kovový povlak. Jejich přilnavost je mnohem 

niţší, neţ u povlaků polymerních nebo lakových. To můţe být pravděpodobně výsledkem 

technologie - galvanizace, protoţe povrch lepených (spojených) magnetů má nízkou vodivost 

proudu.  Nízká přilnavost kovových povlaků k povrchu lepených magnetů způsobuje puchýře 
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a odlupování povlaku. V případě kovových povlaků kladených na spékané magnety lze vidět, 

ţe je povrch zvlněný a drolí se. Tabulka 3.1 udává příklady některých povlaků a jejich limitní 

pouţití na protikorozní ochranu těchto magnetů [11]. 

Tab. 3.1 Tabulka vlastností daných povlaků [15] 

Povlak Min. tloušťka Tvrdost 
Korozní 

odolnost 
Teplotní limit 

Nikl 10 µm HV 300 Vlhkost 210 °C 

Cín 15  µm HV 20 Vlhkost < 160 °C 

Materiál bez 

povlaku  
5  µm 4 H 

Vlhkosti, 

solným mlhám 

prům. 

rozpouštědel 

 < 210 °C 

Hliník IVD 10  µm HV 20 

Vlhkosti, 

solným mlhám 

prům. 

rozpouštědel 

210 °C 

 

3.6 Elektrochemické korozní vlastnosti spékaných NdFeB magnetů 

v různých kyselých prostředích   

V různých kyselých prostředích je změna korozních rychlostí NdFeB slinutých 

magnetů s dobou ponoření různá. V H2SO4 a H3PO4 roztocích vykazují rychlosti klesající 

charakter při daném uplynulém času. Avšak v HNO3 a HCl roztocích rychlost roste s časem. 

V kyselině H2C2O4 dochází i k přírůstku hmotnosti, neboť se na povrchu tvoří pasivační 

vrstva, která můţe být kompaktní a k úbytku hmotnosti  jiţ nedochází. Tyto magnety vykazují 

v těchto kyselinách H3PO4 a H2C2O4 zjevný pasivační efekt a tím je zpoţděna i koroze. 

V silných kyselých roztocích (koncentrace H
+
) se korozní proud zvyšuje v pořadí 

HC1>H2S04>HNO3. V HCl roztocích vykazují tyto magnety zpomalující charakteristiky 

koroze. Po vynoření ze všech roztoků má materiál povrch hrubý a zkorodovaný [12].  

Avšak struktura těchto magnetů je spíše volná a materiál je značně pórovitý, coţ vede 

ke špatné korozní odolnosti, která následně značně zhorší magnetické vlastnosti. Metody jako 

přidávání legujících prvků, aplikace různých ochranných povlaků jsou v současné době 
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pouţívány k ochraně materiálu a ke zlepšení korozní odolnosti. Zejména nanášení různých 

povlaku se nyní ukazuje jako velmi efektivní metoda. Avšak u těchto metod musí být oxidy 

na magnetickém povrchu čištěny kyselinou. Čistící výsledky jsou různé pro jednotlivé kyselé 

roztoky a dané čistící podmínky, coţ je vlastně klíč k získání efektního ochranného povlaku.  

Obnaţený magnet se aktivně rozpouští v HCl, HNO, a H2S04 roztocích a proudová 

hustota anodické koroze se rapidně zvyšuje se stoupajícím korozním potenciálem. Zatímco 

v H3PO4 a H2C2O4 roztocích vykazují tyto materiály typické polarizační chování aktivního – 

pasivního kovu. Avšak v roztocích H3PO4  prodělávají pasivaci více. Pasivace je 

pravděpodobně zapříčiněna v důsledku tvorby fosfátu ţeleza na povrchu. Pasivační film 

zpomaluje další korozi v v H3PO4 a H2C2O4 roztocích. V H3PO4  roztocích je koncentrace 

vodíkových iontů nízká, korozní potenciál je velmi nízký a korozní proud je vyšší neţ v 

H2C2O4 roztocích, jenţ mají vyšší koncentraci vodíkových iontů [12,23]. 

3.7 Složení, struktura a některé korozní vlastnosti získaných NdFeB 

materiálů a ochranných ZnAl povlaků  

Problémem magnetů typu NdFeB je niţší odolnost proti korozi ve vlhkém prostředí a 

niţší tepelná stálost parametrů v porovnání s jinými magnety. Neodym je aktivní kov se 

standardním elektrochemickým potenciálem Eo = -2,4 V. Bylo prokázáno, ţe Nd-bohatá fáze 

a Nd2Fe14B matrice absorbuje vodík ve vlhkém prostředí, coţ vede  ke korozi.  

Na metalografických výbrusech byla zjištěna nerovnoměrná tloušťka a pórovitá 

vrstva. Základní materiál byl vytvořen slinováním zrn a obsahoval póry a minoritní fáze. 

Chemické sloţení fází vrstvy a základního materiálu bylo stanoveno za pomocí mikroanalýzy 

EDX. Ve všech testovaných fázích a místech byly zjištěny kromě Fe a Nd také Co a Dy (coţ 

odpovídalo sloţení typ magnetu (Nd,Dy)2Fe14B) a v některých fázích byl rovněţ zjištěn  O a 

Si, Al. Testované fáze byly většinou sloţené ze Zn nebo Al (vyšší neţ 90 hm. %.). 

Fraktorafická analýza potvrdila interkrystalický křehký lom. Na základě metody 

potenciodynamické polarizace byly stanoveny korozní parametry uvedených materiálů. 

Stanovené mnoţství zinku a hliníku se porovnávalo zejména s ohledem na důlkovou korozi 

ve vodném roztoku NaCl [1]. 

Chemická mikroanalýza fází NdFeB byla provedena na povrchu inter-granulárního 

křehkého lomu. Byly zjištěny dvě základní fáze, zrna nebo prášková matrice obsahuje 

přibliţně (v at.%), 82% Fe, 11,5% Nd, 2% Co, 2% Al, 1,5% Dy, coţ odpovídá typu magnetu 

(Nd,Dy)2Fe14B. Mezikrystalová fáze, bílá (1) na Obr. 3.5, je bohatá na Nd a obsahuje malé 
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mnoţství Co, Fe, Al a Dy. Kyslík obsaţený v minoritní fázi (30-50% at.) je pravděpodobně 

částí korozních produktů reaktivních prvků (Nd(OH)3). Tepelná stabilita NdFeB je zvýšena 

pomocí Dy, Co zase zvyšuje korozní odolnost. Na povrchu povlaku ZnAl byly pozorovány 

dvě fáze. Světlá fáze (obr.3.5 (1)) obsahuje více jak 90% Zn a 5% Al, tmavší struktura (2) 

v obrázku 3.5. obsahuje více neţ 90% Al a 2% Zn [1]. 

 

Obr.3.5 Povrch studovaného povlaku [1] 

Zjištěný kyslík je pravděpodobně součástí korozních produktů. Průměrná povrchová 

analýza identifikovala kolem 79% Al, 15% Zn  a 15% O. Více homogenní povlak můţe být 

nanesen klasickými technologiemi. 

Na obrázku 3.6 je vidět struktura zkoumaného základního materiálu a povlaku. Je zde 

dobře patrná světlá, na ţelezo bohatá fáze a tmavší Nd fáze. Rovněţ je zde vidět vyšší 

heterogenita a porosita zejména ZnAl povlaku, jenţ byl nanesen speciální technologií 

z prášku slitin Al a Zn [1]. 

 

Obr.3.6 Struktura základního materiálu a povlaku [1] 
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3.8 Zlepšení odolnosti proti korozi Nd-Fe-B magnetů prostřednictvím  

restrukturalizace hranic zrn 

Hmotnostní ztráta nerestrukturalizovaných magnetů nastane po expozici při 48 

hodinách a dosahuje 15,7 mg/cm
2
 při 96 hodinách, coţ je 15 krát větší neţ u 

restrukturalizovaných magnetů. To znamená, ţe restrukturalizovaný magnet má lepší korozní 

vlastnosti v horkém prostředí a na vzduchu, neţ magnet nerestrukturalizovaný. Magnety s 

větším mnoţstvím prášků obsahujících prvky (Pr,Nd), vykazují mnohem negativnější Ekor a 

větší ikor. Se vzrůstajícím mnoţstvím příměsi z 0 na 12 hm. % se Ekor posouvá z 0,717 na 

0,747 V, zatímco se ikor zvyšuje z 182.9 na 287.6 μA/cm
2
, coţ se týká nadměrného výskytu 

(Pr,Nd) v mezikrystalových oblastech. Pro srovnání restrukturalizovaný magnet má více 

pozitivní Ekor a niţší ikor neţ nerestrukturalizovaný magnet (Ekor=−0.776 V and ikor=765.3 

μA/cm
2
). U nerestrukturalizovaných magnetů se na korozním povrchu odlupují zrna 

(Pr,Nd)2Fe14B díky mezikrystalové korozi, zatímco se u restrukturalizovaných magnetů se 

tento případ nevyskytuje [17]. 

Obrázek 3.6 zobrazuje zpětně rozptýlený obraz restrukturalizovaného magnetu, 

typickou mikrostrukturu s (Pr,Nd)2Fe14B zrny (tmavá plocha) a mezikrystalovými fázemi 

(světlé oblasti). Měření mezikrystalových fází v trojném bodě ukazuje jejich sloţení přibliţně 

na 30 at.% (Pr, Nd), 65 at.% Fe a 5. at.% Cu, jak je znázorněno na spektru z obr. 3.6. Cu 

obsahující fáze typu δ (Pr,Nd)6Fe13Cu. Výsledky EDX analýzy jasně ukazují, ţe intenzita Fe 

je malá v oblasti hranic zrn, zatímco intenzita Nd, Pr a Cu je vyšší, coţ je v souladu 

s koncentrací rozdělení prvků těchto (Pr, Nd)2Fe14B a (Pr, Nd)6Fe13Cu fází [17]. 

 

Obr. 3.6 Dopovaný magnet - 12% (Pr,Nd)32.5Fe62.0Cu5.5 (SEM analýza) + EDX 

spektrum intergranulárních fází  [17]. 
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Amorfní struktura je přínosem pro korozní odolnost fází na hranicích zrn, vzhledem k 

poklesu mikrostrukturních vad. Navíc šířka 15 nm hranic zrn, coţ je mnohem silnější, neţ je 

výměnná délka z Nd2Fe14B fáze (2,0 nm), můţe podstatně ovlivnit vazby vzájemné výměny 

mezi (Pr,Nd)2Fe14B zrny. A tedy, koercitivita iHc se zvyšuje od 522 kA/m pro základní slitiny 

aţ na 960 kA/m při 12 hm.% (Pr, Nd)32.5Fe62.0Cu5.5 pro dopované magnety. Homogenní 

rozloţení (Pr,Nd)6Fe13Cu v mezikrystalových prostorách zvýhodňuje pravoúhlost (Hk/iHc), 

coţ zlepšuje max. energetický součin BHmax navzdory mírnému poklesu remanence Br [17]. 

Hmotnostní ztráta (Pr,Nd)6Fe13Cu po expozici po dobu 96 hodin v horké / vlhké 

atmosféře byla 0,1 mg/cm
2
, coţ naznačuje, ţe se jen stěţí reagují s H2O. Nicméně, (Pr,Nd) 

bohaté fáze jsou velmi citlivé na vodu a mají velký úbytek hmotnosti aţ 256,8 mg/cm
2
 při 

expozici na horkém/vlhkém prostředí pouze po dobu 24 hodin. Rovněţ je sníţený rozdíl mezi 

elektrochemickými potenciály mezi matricí a mezikrystalovou fází, coţ znamená, ţe se sníţí  

volná entalpie pro elektrochemickou korozi. 

Přístup restrukturalizace hranice zrn byl zaloţena na zlepšení odolnost proti korozi (Pr, 

Nd)-Fe-B slinutých magnetů díky výměně mezikrystalové (Pr,Nd)-bohaté fáze za jednu (Pr, 

Nd)6Fe13Cu. Kromě zlepšené odolnosti proti korozi, restrukturalizované magnety rovněţ 

vykazují vynikající magnetický výkon. Typu δ (Pr,Nd)6Fe13Cu fáze, která má více pozitivní 

elektrochemický potenciál neţ (Pr,Nd)-bohaté fáze, rovněţ sniţuje hnací sílu pro korozní 

reakce. Amorfní struktura a rovnoměrné rozloţení mezikrystalové fáze zlepšuje jak odolnost 

proti korozi tak i magnetické vlastnosti. V kaţdém případě, restrukturalizace hranice zrn můţe 

být dosaţeno pomocí metody dvou-slitin a poskytuje potenciální metodu z hlediska zlepšení 

odolnosti proti korozi a zlepšení magnetických vlastností současně [17]. 

3.9 Protikorozní magnety VACCOAT 20011  

Základní materiál byl vystaven testu korozní odolnosti v autoklávu při teplotě 130°C, 

tlaku 2,6 barr a relativní vlhkosti 95 % - tzv. HAST test (velmi zrychlený zátěţový test). 

Zatímco tradiční magnety vykazují specifický úbytek hmotnosti více neţ 1000 mg/cm
2
 po 14 

dnech expozice, nové slitiny VACODYM vykazují tento úbytek hmotnosti jen asi 1 mg/cm
2
 

po 10 dnech od vystavení viz obr 3.7 [19]. 
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Obr. 3.7 Průběh HAST testu (130°C; vlhkost 95%; tlak 2.6 barr) [19] 

Tyto povlaky a slitiny byly během posledních let modifikovány a podařilo se 

dosáhnout dobré odolnosti proti solné mlze a teplotní odolnosti aţ do 200 °C. Magnety byly 

exponovány po dobu 500 hod. v solné komoře (obr. 3.8), nebo podrobeny 12 dní HAST testu 

(obr.3.9) [19]. 

 

Obr.3.8 Magnety po 500 hod v solné mlze [19]       

 

Obr.3.9 Materiál po 12 dnech HAST testu [19].  
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3.10 Efekt růstu zrna na korozní vlastnosti nanokrystalických NdFeB 

magnetů  

Zde bylo probíráno korozní chování nanokrystalických NdFeB magnetů s různými 

velikostmi zrn připravených metodami odstředivého lití, tepelné deformace, a tepelného 

zpracování v 0,1 M H2SO4 při volném korozním potenciálu a anodické a katodické polarizaci. 

Korozní vlastnosti nanokrystalického NdFeB magnetu závisí na jeho mikrostruktuře, zejména 

pak na velikosti zrna ve feromagnetické fázi [31]. 

Odolnost proti korozi se u těchto magnetů zvyšuje s rostoucím středním průměrem 

zrna fáze v matrici. Toto zlepšení korozních vlastností je přičítáno menším frakcím a 

heterogenní distribuci Nd- fáze a navíc menší hydrogenaci magnetického povrchu. Navíc byly 

zjištěny 2 zajímavé úkazy nad anodickou polarizací těchto magnetů:  

 Rozpadová rychlost odhadovaná z úbytku hmotnosti je vyšší, neţ 

elektrochemická rozpadová rychlost, 

 Neobvyklé zvýšení mnoţství absorbovaného vodíku při anodické polarizaci. 

Magnety vykazují mimořádné rozpadové chování při katodické polarizaci indikující, 

ţe pouţití jakéhokoliv druhu katodické ochrany můţe mít pro ně katastrofické korozní   

účinky [31]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Materiál a vzorky 

Hlavním cílem experimentálních prací bylo zjištění korozních vlastností vybraných 

NdFeB magnetů. Jako vzorky byly pouţity magnety typu (Nd,Pr)2Fe14B ve tvaru válce 

s chemickým sloţením uvedeným v tabulce 4.1, o rozměrech 8×8 mm. Bór  v tomto případě 

nebyl analyzován a v relaci se stechiometrickým vzorcem byl jeho obsah cca. 0,6 hm. %. Tyto 

magnety byly vyrobeny technologií práškové metalurgie, a proto se jedná o značně pórovité 

materiály, jak je patrno z obr. 4.1, popř. 4.2.  

 Spolu s magnety byly připraveny vzorky oceli typu 11 321. Chemické sloţení oceli 

11 321 je tvořeno z max.- 0,1 % uhlíku, 0,45 % manganu, 0,030 % fosforu a 0,030 % síry. 

Rozměry ocelových plechů byly 50×25×1 mm. Jedná se o ocel obvyklých jakostí k taţení a 

tváření za studena. 

                       Tab. 4.1 Chemické sloţení magnetického materiálu 

Slitina 
Chemické složení v hm. [%] 

Fe Nd Pr Al 

(Nd,Pr)2Fe14B 72,3 20,6 5,8 1,3 

 

Na snímku 4.1 lze vidět původní makrostrukturu magnetu v dodaném stavu. Povrch 

magnetu je lesklý a značně pórovitý. 

 

 

Obr. 4.1 Makrostruktura NdFeB magnetu – původní stav 
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Obrázek 4.2 zobrazuje strukturu magnetu a v ní značné mnoţství pórů. Coţ jak jiţ 

bylo řečeno, ve výsledku vysvětluje nízkou hustotu a sníţené mechanické vlastnosti a tvrdost.  

Zde jsou dobře patrny 3 základní fáze vyskytující se v tomto materiálu: 

 1 – Fáze bohatá na neodym (Nd5Fe2B6; ρ) 

 2 - Magneticky tvrdá neodýmová fáze Nd2Fe14B (Φ) 

 3 - NdFe4B4 fáze, mající větší podíl bóru (γ) 

 

 

Obr. 4.2 Struktura základního Nd2Fe14B materiálu [33]. 

 

Ke zjištění a porovnání korozních vlastností těchto permanentních magnetů byly 

pouţity tyto metody zkoušení: 

 Elektrochemické polarizační zkoušky 

 Zrychlená zkouška v solné mlze  

4.2 Popis experimentu 

Pro laboratorní zkoušky se tyto Nd2Fe14B magnetické vzorky musely náleţitě 

povrchově připravit. Rovněţ bylo nutno vytvořit několik roztoků, jeţ při elektrochemickém 
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zkoušení reprezentovaly určitá korozní prostředí. Ty byly vytvořeny odměřením, resp. 

zváţením přesně spočítaného mnoţství určitých sloţek, které byly následně smíchány.  

Pro účely elektrochemického zkoušení byl pouţit potenciostat-galvanostat PGP201. 

Exponovaná plocha vzorku byla 0,5 cm
2
, doba zkoušení se odvíjela dle rychlosti polarizace. 

Jako referenční elektroda se v tomto případě pouţívala nasycená kalomelová elektroda SCE, 

pomocná elektroda byla platinová. Referenční elektroda slouţí k nastavení potenciálu a 

zároveň tvoří zpětnou vazbu při měření. Měřený proud prochází mezi pomocnou (vnější) a 

pracovní elektrodou (vzorkem). Jako zkoumaný materiál byly uţity magnety typu NdFeB a 

ocelové plechy slouţící k porovnání vlastností. Zkoumané vzorky byly odmaštěny 

lihobenzínem a poté pevně uchyceny na obvodu korozní cely, do níţ se následně nalil předem 

připravený roztok simulující určité prostředí (Na2SO4 s pH=5,6; Na2SO4 s pH=3 a NaH2PO4 

s pH= 4,3). Pro kontrolu pH daných roztoků byly pouţity indikační papírky a následně 

digitální pH metr HI-1280 PICCOLO. Po vloţení SCE a Pt elektrody do korozní cely a jejich 

zapojení na potenciostat bylo moţné provést vlastní měření.  

Na PC pomocí programu Volta Master 1 pro řízení potenciostatu byly nastaveny 

následující parametry:   

 [mV/s] 

Ek = -1,0 [V] 

Ea = 2,0 [V] 

Imax.= 500 [mA] 

Po ustálení korozního potenciálu byl spuštěn program Volta Master 1 pro vlastní 

měření, z něhoţ jsme byli poté schopni stanovit potřebné korozní charakteristiky materiálů. 

V neposlední řadě bylo provedeno mikroskopické studium charakteru napadení daného 

vzorku. Obdobný postup byl pouţit i pro vzorky upravené na metalografických papírech       

č. 1000, které byly posléze odmaštěny a podrobeny experimentu. 

Pro účely odolnosti proti bodové korozi byl vyuţit roztok NaCl s pH-6. Jako vzorky 

byly vyuţity NdFeB magnety v dodaném stavu, a ocelový plech ke srovnání. Princip zkoušky 

byl stejný jako v prostředí Na2SO4 přičemţ na potenciostatu byly upraveny parametry 

odpovídající bodové korozi: 

[mV/min] 
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Iv.= 1,5 [mV] 

tv= 3 [s] 

Ke stanovení rychlosti koroze při korozním potenciálu byla pouţita extrapolace 

lineárních částí polarizačních křivek – Sternova metoda.  

Pro účely experimentu zrychlené zkoušky v solné mlze byly pouţity 2 magnety typu 

Nd2Fe14B a 2 vzorky ocelí 11 321 ke srovnání. Viz tab.4.2. 

Tab. 4.2 Rozměry vzorků pro zkoušku v solné mlze 

Typ vzorku d (mm) h (mm) b (mm) t (mm) 
Plocha S 

(cm
2
) 

ρ (g/cm
3
) 

Magnet č. 1 7,71 7,51 ― ― 2,753 7,251 

Magnet č. 2 7,95 8 ― ― 2,991 7,285 

Plech č. 1 - 

Obroušený 
― 50 25 1 26,5 7,82 

Plech č. 2 - 

Neobroušený 
― 50 25 1 26,5 7,838 

Zkouška byla prováděna dle ČSN ISO 9227 [23]. Parametry solné mlhy (5% roztok 

NaCl) reprezentující neutrální prostředí s cca. pH=7 při teplotě T= 35°C – 308 K, tlak 

vzduchu 3-4 bar, tlak vody 2,5-3 bar, vlhkost 100 %. Solná mlha byla připravena 

rozprašováním vodného roztoku NaCl. Následně proběhlo čištění materiálu v lihobenzínu 

v ultrazvukové leštičce PS 02000A Ultrasonic compact cleaner a poté váţení na digitálních 

vahách Sartorius CP 224S-OCE. Jednotlivé vzorky byly vystaveny koroznímu prostředí solné 

mlhy po dobu 2, 6 a 12 hodin, po které byl měřen přírůstek jejich korozních produktů. Po 

zkoušce byly jednotlivé materiály odmořeny v roztoku HCl+UROTROPINU v poměru 1:1, 

při pH menším neţ 1. Ke zjištění agresivní účinků této lázně byl přidán navíc vzorek plechu a 

magnetu, jenţ nebyly nijak upravovány, pouze odmaštěny a zváţeny. Doba ponoření se lišila 

pro daný materiál, pro plechy to bylo cca 3 min., u magnetů byla doba ponoření cca. 0,5 min, 

neboť zde docházelo k prudké reakci za uvolňování vodíku. Vliv tohoto roztoku bude 

prodiskutován níţe. Následně byl zjišťován charakter korozního napadení na světelném 

mikroskopu. Focení makrosnímků bylo prováděno během přestávek expozice a po expozici 

na stereomikroskopu. Pro metalografické studium byly zaslány vzorky po elektrochemické 

zkouškách v jednotlivých roztocích.  
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Vzorky byly pozorovány pod světelným stereomikroskopem při zvětšení 20× a 40× a 

pod metalografickým mikroskopem. Fotodokumentace mikrostrukury byla zhotovena na 

světelném mikroskopu OLYMPUS IX 70. 

4.3 Vyhodnocení  

4.3.1 Elektrochemické zkoušky v roztoku Na2SO4 

Jedná se o roztok reprezentující mírně agresivní prostředí při pH=5,6 výchozí vzorky 

zde nebyly nijak upraveny, pouze odmaštěny lihobenzínem v ultrazvukové čističce 

Pro tyto zkoušky byly zjištěny následující hodnoty:    

   Tab. 4.3 Hodnoty korozních parametrů získaných při zkoušce v roztoku Na2SO4 

  
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ·cm
2
] 

Ba [mV] Bk [mV] 
ikor. 

[mA/cm
2
] 

νkor. 

[mm/rok] 

NdFeB 

magnet 
-735 1,3 257 -100,9 0,0171 0,317 

Ocel. 

plech 
-695 1,04 83,1 -436,4 0,0298 0,349 

 

Z uvedené tabulky 4.3 je moţno vyčíst, ţe zkoušené materiály v prostředí roztoku 

reagují poměrně intenzivně, coţ můţe být dáno i parametry prostředí. Polarizační odpor 

magnetu je v tomto prostředí mírně větší, neţ u ocelových vzorků, coţ znamená, ţe ocelový 

vzorek v tomto případě reaguje mírně intenzivněji. Obecně však lze říci, ţe oba vzorky 

v tomto prostředí snadno korodovaly.  

Pozorování magnetického vzorku bylo provedeno pod světelným mikroskopem při 

zvětšení 20× a 40×. Plocha magnetů se po elektrochemické zkoušce jevila jako lesklá, korozní 

napadení bylo vyhodnoceno jako rovnoměrné, přičemţ bylo pozorováno, ţe materiál byl 

napaden do hloubky vzorku viz obr. 4.3. To můţe být pravděpodobně způsobeno tím, ţe 

zkoumaný povrch je značně pórovitý a materiál má jen nízkou odolnost proti korozi, bez 

projevu pasivace. Na snímku č. 4.4 lze vidět, ţe materiál je značně pórovitý a napadení 

v tomto případě nesměřuje do takové hloubky jako na v případě stejného roztoku upraveného 

na pH-3.  

Co se týká ocelových vzorků, jejich napadení bylo vyhodnoceno jako nerovnoměrné, 

přičemţ bylo rovněţ orientováno zdánlivě do hloubky materiálu. Materiál jevil známky slabé 
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pasivace, coţ uţ bylo patrno jak potenciodynamických polarizačních křivek viz. obr. 4.5, kde 

se vyskytovala po aktivním píku krátká oblast, tak i z daného zkoumání. 

 

 

Obr. č. 4.3 Makrosnímek části vzorku magnetu po expozici v roztoku Na2SO4, pH=5,6 

 

 

Obr. č. 4.4 Detail korozního napadení v roztoku Na2SO4, pH=5,6 
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Obr. 4.5 Potenciodynamická polarizační křivka pro ocelový vzorek v roztoku Na2SO4, 

pH=5,6 

4.3.2 Elektrochemická měření materiálů s broušeným povrchem v roztoku 

Na2SO4  

Při tomto testu byl pouţit stejný roztok jako v předchozím případě. Avšak vzorky byly 

upraveny na SiC papíře č. 1000. Pro tento test byly zjištěny následující informace: 

   Tab.  4.4 Hodnoty naměřené při zkoušce 

  
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ·cm
2
] 

Ba [mV] Bk [mV] 
ikor. 

[mA/cm
2
] 

νkor. 

[mm/rok] 

NdFeB 

magnet 
-870 1,98 71,3 -188,4 0,011 0,128 

Ocel. 

plech 
-595 6,0 166,6 -202,4 0,0042 0,049 

 

Z uvedené tab. 4.4 je vidět, ţe vybroušený magnetický materiál reaguje v tomto stavu 

daleko intenzivněji, jelikoţ hodnoty polarizačního odporu má niţší, přičemţ jak rychlost 

koroze, tak i korozní proudová hustota je vyšší, neţ ocelový vzorek. Katodické reakce budou  

probíhat s vyšším přepětím.  
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V tomto případě se u magnetů jednalo o nerovnoměrné, povrchové napadení, 

zasahující do hloubky vzorku obdobně jako v předchozím případě. Byl zde pozorován výskyt 

mělkých důlků a prohlubní, coţ by pravděpodobně mohlo nasvědčovat důlkové korozi – obr. 

4.6 – pravá část, vzorek nalevo charakterizuje materiál v původním stavu. Zkoumaný NdFeB 

magnet nejevil ani v tomto případě známky pasivace a velmi dobře korodoval, coţ je rovněţ 

dobře patrné z přiloţených křivek - obr. 4.7. 

V případě vzorku z oceli 11 321 byla na okraji pozorována štěrbinová koroze 

zasahující do hloubky materiálu. Rovněţ bylo na zkoumaném povrchu dobře vidět seskupení 

malých korozních produktů. Nebyly zde pozorovány ţádné větší důlky ani jamky. Ocel 

vykazovala malé známky pasivity, takţe koroze neprobíhala v takové míře jako u magnetů 

viz. obr. 4.8. 

 

Obr. č. 4.6 Makrosnímky vzorku zbroušeného magnetu po expozici v roztoku Na2SO4, 

pH=5,6 

 

Obr. č. 4.7 Křivka závislosti i na E pro zbroušený magnetický materiál v roztoku 

Na2SO4, pH=5,6  
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Obr. č. 4.8 Polarizační křivka závislosti i na E pro zbroušený ocelový plech v roztoku 

Na2SO4, pH=5,6 

4.3.3 Zkouška bodové koroze v roztoku NaCl 

Pro zkoušku bodové koroze byl poţit roztok NaCl s pH=6, reprezentující chloridové 

prostředí. Vzorky v tomto případě nebyly nijak upravovány, pouze odmaštěny. Při zkoušce 

byly zjištěny následující parametry. 

Tab.  4.5 Hodnoty naměřené při zkoušce 

  
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ·cm
2
] 

Ba [mV] Bk [mV] 
ikor. 

[mA/cm
2
] 

νkor. 

[mm/rok] 

Edp 

[mV] 

Erp 

[mV] 

NdFeB 

magnet 
-811 2,07 62,2 -63,6 0,0067 0,079 -690 -831 

Ocel. 

plech 
-550 4,65 97,8 -159,2 0,00421 0,049 -378 -606 

 

Jak je vidět z tabulky 4.5, ocel i magnet v tomto prostředí vykazovaly dobré korozní 

vlastnosti. Zajímavé je, ţe i kdyţ polarizační odpor oceli je vyšší a rychlost koroze i korozní 

proudová hustota je niţší, tak vykazovala nerovnoměrné lokální napadení - pravděpodobně 

štěrbinovou korozi. Rovněţ zde byly pozorovány různé korozní body. 

Vzorek NdFeB magnetu se v tomto prostředí jevil naopak jako celkem odolný, nebyly 

zde pozorovány ţádné větší korozní produkty, pouze lokálně velmi jemné body, coţ udává 
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obr. 4.9. Snímek 4.10 představuje detail korozního napadení v mikrostruktuře, můţeme zde 

vidět místa korozního napadení. Avšak odolnost těchto materiálu při tomto experimentu 

mohla být rovněţ ovlivněna nastavením podmínek a parametrů zkoušky. 

Obrázky č. 4.11 a 4.12 udávají polarizační křivky bodové koroze pro magnet a 

ocelový vzorek v prostředí NaCl. Za pomocí těchto křivek byl následně stanoven potenciál 

průrazu a repasivace pro daný materiál. Oba materiály v tomto prostředí vykazovaly dobré 

antikorozní vlastnosti, přičemţ zjištěné hodnoty jsou u ocelového plechu posunuty do 

kladnějších hodnot. 

 

Obr. č. 4.9 Makrosnímek magnetu po zkoušce bodové koroze v roztoku NaCl, pH=6 

 

Obr. č. 4.10 Makrostruktura magnetu po zkoušce bodové koroze v roztoku NaCl, 

pH=6 
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Obr. č. 4.11 Polarizační křivky pro magnetický materiál v roztoku NaCl, pH=6 

 

 

Obr. č. 4.12 Polarizační křivky pro ocelový plech 11 321 v roztoku NaCl, pH=6 

 

4.3.4 Elektrochemické zkoušení v roztoku NaH2PO4 

Pro daný experiment byl vytvořen 0,5 M roztok NaH2PO4 s pH=4,3. Naměřené 

hodnoty byly poté sestaveny do tabulky 4.6.   
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Tab. 4.6 Hodnoty naměřené při voltametrické zkoušce 

  
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ·cm
2
] 

Ba [mV] Bk [mV] 
ikor. 

[mA/cm
2
] 

νkor. 

[mm/rok] 

NdFeB 

magnet 
-575 4,89 159,9 -103,7 0,00407 0,048 

Ocel. 

plech 
-695 0,283 85,3 -191,6 0,0739 0,812 

 

Jak si lze povšimnout z tabulky 4.6, magnetický materiál je v tomto prostředí mnohem 

více odolný neţ ocel 11 321. Polarizační odpor NdFeB magnetů ve srovnání s ocelí je 

několikrát vyšší, přičemţ korozní proudová hustota i teoretická rychlost koroze je daleko 

menší u magnetů, neţ u ocelových vzorků. 

U magnetů nebylo pozorováno ţádné větší napadení, ani ţádná další místa iniciace 

koroze obr. 4.13. Vzorek v tomto prostředí celkem odolává a vykazuje i pasivaci jak je moţno 

pozorovat z potenciodynamické křivky přiloţené níţe - obr. 4.14. Pravděpodobným důvodem 

stability NdFeB magnetů v tomto prostředí je to, ţe se zde tvořily tzv. solné vrstvy, které jsou 

více stabilní, namísto oxidických nebo hydroxidových vrstev. 

Na druhou stranu, ocel 11 321 v tomto prostředí vykazuje značnou korozi, největší ze 

všech zkoušených roztoků. Nebyly zde sice pozorovány ţádné důlky, jamky ani jiná místa pro 

iniciaci koroze, avšak materiál byl rovnoměrně, i do hloubky, zkorodován po celém 

exponovaném povrchu. Na obr. 4.15 není vidět téměř ţádná oblast pasivity, ocel v tomto 

prostředí reagovala velmi intenzivně, coţ se projevilo i na hodnotách zjištěných v tabulce 4.6. 

 

 

 

 

 

  

 

Obr. č. 4.13 Korozní napadení v roztoku NaH2PO4 
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Obr. č. 4.14 Polarizační křivka i na E pro magnetický materiál v roztoku NaH2PO4, 

pH=4,3  

 

 

Obr. č. 4.15 Polarizační křivka i na E pro ocelový materiál v roztoku NaH2PO4, 

pH=4,3 
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4.3.5 Elektrochemické měření  v roztoku Na2SO4 při pH=3 

Pro daný typ experimentu byl roztok Na2SO4 upraven na pH=3 za pomocí H2SO4. 

Jedná se o roztok, jenţ představuje agresivní prostředí, a proto se očekávalo větší korozní 

napadení, neţ v předchozím případě. Hodnoty získané při experimentu jsou uvedeny v tabulce 

č. 4.7. 

 Tab. 4.7 Data získaná při experimentu v roztoku Na2SO4  

  
Ekor. 

[mV] 

Rp 

[kΩ·cm
2
] 

Ba [mV] Bk [mV] 
ikor. 

[mA/cm
2
] 

νkor. 

[mm/rok] 

NdFeB 

magnet 
-781 0,297 64,3 -299,1 0,0831 0,972 

Ocel. 

plech 
-638 0,385 58,4 -241 0,0698 0,817 

 

O obou materiálech lze říci, ţe v tomto prostředí reagovaly značně intenzivně, coţ je 

patrno i z jejich nízkého polarizačního odporu. Oba vzorky vykazovaly v tomto prostředí 

takřka nulovou pasivitu, a proto byla rychlost koroze poměrně vysoká. 

Při bliţším pozorování Nd2Fe14B magnetu bylo zjištěno, ţe se jedná o rovnoměrnou a 

selektivní důlkovou korozi. Vzorek byl značně zkorodován, zřetelně lze rozlišit velké důlky a 

prohlubně a místa korozního napadení – obr. 4.16. Povrch materiálu se jevil jako lesklý. 

Snímek č. 4.17 ukazuje detail stav magnetu po zkoušce v Na2SO4, přičemţ jsou ve struktuře 

vidět objemné dutiny.  

V případě napadení ocelových vzorků lze říci, ţe se rovněţ jednalo o rovnoměrné 

napadení. Pozorovány četné místa méně zkorodovaného materiálu, kolem kterých probíhala 

koroze. 

Elektrochemické měření v roztoku Na2SO4 představují potenciodynamické křivky na 

obr. č. 4.18 a 4.19. Magnet v tomto roztoku nevykazují téměř ţádnou pasivaci, a tedy došlo 

velmi rychle k jeho korozi. Ocel v tomto ohledu vykazovala nepatrnou tendenci k pasivaci při 

vyšších potenciálech v souvislosti s vylučováním kyslíku, která byla však záhy prolomena a 

došlo narušení vzorku.  
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Obr č. 4.16 Makrosnímek části vzorku magnetu po zkoušce v roztoku Na2SO4, pH=3 

 

Obr. č. 4.17 Detail korozního napadení v roztoku Na2SO4, pH=3 

 

Obr. č. 4.18 Závislost i na E - magnetický materiál v roztoku Na2SO4, pH=3 
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Obr. č. 4.19 Závislost i na E – ocel 11 321 v roztoku Na2SO4, pH=3  

Pro srovnání chování jsou zde uvedeny polarizační křivky Nd10Fe84B6 magnetů 

v síranovém prostředí viz..obr. 4.20, které jsou převzaté z [25]. Tyto jsou uvedeny pro 

magnety vyrobené různými způsoby.  

 

Obr. 4.20 Potenciokinetické křivky Nd10Fe84B6 v síranovém roztoku, pH=3 [25] 
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4.3.6 Zkouška v solné mlze  

Korozní zkouška v umělé atmosféře – zkouška solnou mlhou, byla provedena v 

laboratoři KMI 636 VŠB – TUO dle normy ČSN ISO 9227. Daná norma přesně stanovuje 

poţadavky pro zkoušku solnou mlhou a její vyhodnocení. Získané hodnoty změn hmotnosti 

jsou uvedeny níţe v tabulkách 4.8 a 4.9. Obrázky č. 4.21 a 4.22 udávají grafické znázornění 

korozních přírůstků během zkoušky. 

 

 Tab. 4.8 Hmotnosti jednotlivých vzorků po zkoušce v solné mlze + po odmoření 

Typ vzorku 

m (g) 
m v (g) po 

moření  počáteční po 2 hod. po 6 hod. po 12 hod. 

Referenční 

magnet 
2,9606 ― ― ― 2,9564 

Magnet č. 1 2,5422 2,5424 2,5429 2,5436 2,5197 

Magnet č. 2 2,8931 2,894 2,8941 2,8953 2,8812 

Referenční 

ocel. plech 
9,8656 ― ― ― 9,8649 

Plech č. 1 - 

Obroušený 
9,7752 9,7825 9,7923 9,8138 9,6932 

Plech č. 2 - 

Neobroušený 
9,7977 9,8061 9,8163 9,8444 9,7061 

 

 Tab.  4.9 Hodnoty korozních přírůstků během zkoušky 

  Magnet č. 1  Magnet č. 2  
Plech č. 1 - 

Obroušený  

Plech č. 2 - 

Neobroušený    

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
]  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0,0002 0,6687 0,0009 3,009 0,0073 2,7547 0,0084 3,1698 

6 0,0007 2,3404 0,001 3,3434 0,0171 6,4528 0,0186 7,0189 

12 0,0014 4,6807 0,0022 7,3554 0,0386 14,566 0,0467 17,6226 
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Obr. 4.21 Závislost korozních přírůstků NdFeB magnetů na čase pro zkoušku v solné 

mlze 

 

 

Obr. 4.22 Závislost korozních přírůstků oceli 11 321 na čase pro zkoušku v solné mlze 

 

Je zde zřetelně vidět lineární charakter korozních přírůstků ∆m, který s rostoucí dobou 

expozice se zvětšoval, coţ znamená, ţe jak zkoušená ocel tak hlavně NdFeB magnety nemají 

ve vlhkém (vodném) prostředí velkou odolnost proti korozi o čemţ svědčí i hodnoty 

korozních rychlostí uvedených níţe. 
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Z takto přiloţených grafů (4.21 a 4.22) byla stanovena průměrná korozní rychlost pro 

dané materiály. Korozní rychlost pro magnetický materiál č.1 činí 0,394 g·m
-2

·hod
-1

 a 0,6308 

g·m
-2

·hod
-1

 pro magnet č. 2. Pro ocel byly vypočítány následující rychlosti: 1,4389 g·m
-2

·hod
-1

 

pro neobroušený plech a 1,1923 g·m
-2

hod
·-1

 pro plech s broušeným povrchem.  Při přepočtu 

dle vzorce: 

                                                    (4.16) 

,kde  ∆m = hmotnostní přírůstek [mg] 

 ρ = hustota [g/cm
3
] 

 S = exponovaná plocha [cm
2
] 

 t = čas [hod] 

byly vypočítány následující hodnoty – 0,51 mm/rok pro magnet č. 1. a 0,71 mm/rok pro 

magnet č. 2. Pro ocelový vzorek obroušený byla korozní rychlost stanovena na – 1,28 mm/rok 

a 1,48 mm/rok pro ocel neobroušenou.  

Obrázky č. 4.23 - 4.26 představují exponované vzorky po jednotlivých etapách při 

zkoušce v solné mlze. Jak je patrné z těchto snímků korozní produkty při této zkoušce na 

magnetech tvořily nerovnoměrně a celkem snadno odpadávaly, oproti vzorkům ocelovým. 

Koroze vzorků po 12 hod. vykazovala obdobný charakter jako u vzorku po 6 hod. s tím, ţe 

zde byl zaznamenán větší hmotnostní přírůstek. Obrázek č. 4.26 ukazuje pro srovnání magnet 

s niklovým a zinkovým povlakem po 12 hod. zkoušky v solné mlze [33].  

 

Obr. č. 4.23 Makrosnímky vzorků po 2 hod v solné mlze 
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Obr č. 4.24 Makrosnímky vzorků po 6 hod v solné mlze – přední strana vzorků 

 

Obr č. 4.25 Makrosnímky vzorků po 6 hod v solné mlze – pohled ze strany 

 

 

Obr č. 4.26 Makrosnímky poniklovaného a pozinkovaného vzorku – stav po 12 hod  

zkoušky v solné mlze [33]. 

Charakter napadení NdFeB magnetů po zkoušce v solné mlze a odmoření byl 

pozorován pod světelným mikroskopem při zvětšení 20× a 40×. Na materiálu magnetů byl 
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patrný výskyt pórů a prohlubní, z čehoţ bylo následně usouzeno, ţe se jedná o nerovnoměrné 

napadení. Korozní produkty na NdFeB magnetech byly jen velmi málo soudrţné a velmi 

lehce odpadávaly oproti vrstvě korozních produktů usazených na ocelových vzorcích.  

Povrch ocelových vzorků byl v tomto případě pokryt značným mnoţstvím korozních 

produktů. Charakter napadení po zkoušce a odmoření byl stanoven opět jako nerovnoměrný, 

byly vidět četné prohlubně, coţ mohly být pravděpodobně místa korozního napadení.  

Po odmoření byly patrny jak na magnetech, tak i na ocelových vzorcích hnědé 

(korozní) skvrny, coţ byl pravděpodobně důsledek odmoření. Docházelo zde k prudkým 

reakcím hlavně u NdFeB magnetů za vzniku vodíku, neboť mořidlo prudce napadalo 

strukturu základního materiálu magnetu.    

 Ke srovnání byl dodán grafy 4.27 a 4.28 převzaté z [25], které udávají chování 

materiálů typu  Nd10Fe84-xMxB6  a  Nd15Fe79B6 v prostředí simulujícím atmosférickou korozi. 

 

 

Obr. 4.27 Výsledky zrychlených testů atmosférické koroze Nd10Fe84-xMxB6 magnetů 

[25]. 
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Obr. 4.28 Graf korozních přírůstků materiálu Nd15Fe79B6 v prostředí solné mlhy [25]. 

4.4 Diskuse výsledků  

Pro účely této práce bylo pouţito několik vzorků NdFeB magnetů ve tvaru válce 

v dodaném stavu o rozměrech 8×8 mm, a některé vzorky oceli 11 321 ve formě plechu 

50×25×1 mm. Ty byly následně vystaveny různým korozním prostředím a následně byla 

porovnána jejich odolnost proti korozi.  

Co se týká jejich korozní odolnosti při elektrochemických zkouškách v roztoku 

Na2SO4 při pH-5,6, tyto materiály nebyly schopny se chránit a vytvořit ţádnou pasivní vrstvu. 

U oceli 11 321 v tomto prostředí dochází k tvorbě mírné ochranné vrstvy, a proto koroze 

neprobíhala v takovém rozsahu jako u magnetu.  

Ze získaných hodnot elektrochemické zkoušky provedené ve stejném roztoku, avšak 

upraveném na pH-3 reprezentující poměrně agresivní podmínky lze odvodit, korozní napadení 

v tomto případě bylo značné. Napadení u magnetu bylo nerovnoměrné, na materiálu se 

vyskytovaly četné důlky a opět nedošlo k tvorbě ochranné vrstvy, která by zpomalila rychlost 

koroze. Podle charakteru napadení lze usoudit, ţe při delší expozici by došlo k jeho rozpadu. 

Koroze ocelových vzorků v tomto prostředí probíhala rovnoměrně a bylo patrno, ţe zde 

vznikají místa – výstupky, kolem kterých dochází k intenzivní korozi.  

Z výsledků zkoušky v roztoku NaCl při pH-6, kde byla prováděn test na bodovou 

korozi můţeme říci, ţe dané materiály nereagují nijak intenzivně. U exponovaného magnetu 

byly místy patrné jemné body způsobeny bodovou korozí, ocel v tomto případě 
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vykazovala  místní nerovnoměrné napadení s různými korozními body. Obecně však lze ale 

usoudit, ţe antikorozní vlastnosti daných vzorků jsou v tomto roztoku dobré.   

V prostředí NaH2PO4, kde je pH-4,3, NdFeB magnety vykazovaly dobré antikorozní 

vlastnosti. Při jejich expozici v korozní cele nebyla pozorována ţádná větší napadení, coţ je 

důsledkem tvorby jiţ uvedených stabilních solných vrstev.  Naproti tomu ocelový vzorek zde 

vykazoval jen velmi slabou odolnost proti korozi a byl rychle napaden rovnoměrnou korozí.  

Zkouška v solné mlze byla provedena dle ČSN ISO 9227 a její korozní přírůstky  

vykazovaly téměř lineární charakter. Stanovené hodnoty rychlosti koroze pro vystavené 

materiály odpovídají celkem vysokým hodnotám pravděpodobně zapříčiněným téměř 100% 

vlhkostí v solné komoře, době vystavení a rovněţ působícímu NaCl. Rychlost koroze byla 

stanovena z výpočtu, který vycházel z parametrů uskutečněného měření. Korozní produkty 

byly v případě magnetu jen velmi málo soudrţné s povrchem a snadno odpadávaly, coţ je 

pravděpodobně zapříčiněnou intenzivní reakcí Nd fáze s tímto prostředím, za vzniku 

korozních produktů s obsahem Nd(OH)3. V případě ocelových vzorků se na jejich povrch 

vytvořila soudrţná vrstva produktů koroze, jenţ dobře přilnula k základnímu materiálu. 

Korozní napadení bylo v obou případech nerovnoměrné, kde korozní odolnost magnetu byla 

menší neţ v případě oceli. 

Obecně lze říci, ţe NdFeB magnety vykazují ve většině vodných prostředí jen velmi 

nízkou odolnost proti korozi, jejíţ příčinou je hlavně neodýmová fáze přítomná ve struktuře. 

Při vysoké vlhkosti vzduchu magnety oxidují a musí se proto v závěrečné fázi výroby provést 

protikorozní ochrana. A právě nízká korozní odolnost představuje hlavní limitní omezení 

těchto materiálů, a proto se v současné době provádí jako hlavní protikorozní ochrana 

galvanické pokovení těchto materiálů. Značný vliv na tyto permanentní magnety má i teplota, 

která můţe značně sníţit korozní odolnost. Lakování a pokovení jsou další moţnosti jak 

chránit magnet před okolním prostředím. Účelem galvanického pokovování není jen vyloučení 

určitého mnoţství kovu, ale získané povlaky musí splňovat celou řadu předpokladů např. 

přilnavost, minimální mnoţství průchozích pórů, rovnoměrnost tloušťky, korozní odolnost, 

estetický vzhled a jiné aspekty. Jako nejlepší se v tomto ohledu pravděpodobně jeví povlaky 

nekovových materiálů Zn, Cu nebo Ni. 

Jako další způsob ochrany lze uvést tzv. dopování (legování) slitiny různými prvky 

(jako např. C, O, N, Co, Al, aj.), ty však na jednu stranu mohou zvýšit koercitivitu slitiny a 

magnetické charakteristiky, avšak rovněţ sníţí její korozní vlastnosti a proto je tento způsob 
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velmi obtíţný a vyţaduje značné zkušenosti. Obr. 4.29 udává závislost polarizačního odporu 

na druhu pouţité legury v materiálu NdFeB. 

 

Obr. 4.29 Závislost polarizačního odporu od mnoţství a typu dopantu v materiálu 

Nd10Fe84-xMxB6 (0,5 M SO4
2-

, pH-3) [25]. 

Jako další způsob lze uvést modifikování struktury a zrn, kdy korozní vlastnosti závisí 

zejména na velikosti zrna ve feromagnetické fázi.  

S podobnými prostředími jako uvedené zkušební roztoky se lze setkat jak v průmyslu, 

stavebnictví tak i např. v prostředí elektráren a proto je důleţité studium chování vlivu těchto 

prostředí na tyto materiály, neboť v pozdějších letech by mohly magnety na bázi NdFeB 

nahradit sloţité a těţké konstrukce el. motorů a jiných elektrických. zařízení a zlepšit tak 

ekonomickou stránku podniků. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo prozkoumání korozně-elektrochemických vlastností 

vybraných magnetů typu Nd-Fe-B v několika prostředích. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část. 

V teoretické části je věnována pozornost způsobu výroby těchto progresivních 

materiálů, rovněţ jsou zde popsány jejich magnetické a mechanické vlastnosti. Následně jsou 

zde uvedeny příklady a aplikace těchto magnetů, jejichţ vývoj je směřován pro různá odvětví. 

V práci je rovněţ obsaţen popis krystalografické mikrostruktury a vyskytujících se fází. 

Hlavní pozornost však byla zaměřena na studium korozních vlastností daných slitin a způsobu 

jejich protikorozní ochrany. 

Experimentální část práce byla zaměřena na ověření elektrochemických vlastností 

magnetů typu Nd2Fe14B. Vzorky byly vystaveny elektrochemickým měřením v korozních 

celách, kde korozní prostředí představovaly různé typy roztoků (0,5M Na2SO4, 5% NaCl,    

0,6 M NaH2PO4, atd.). K ověření korozních vlastností zde byly rovněţ vyuţity plechy z oceli 

11 321. Po měření byly stanoveny jejich korozní charakteristiky a parametry (jako je např. 

Ekor., νkor., Rp, a jiné.) a ty byly následně zpracovány a sestaveny do tabulek a gragů. Pro 

ověření charakteru napadení a mikrostruktury byly vybrané vzorky zkoumány pomocí 

světelného mikroskopu. Obrázek. 5.1 udává schématické srovnání odolnosti pouţitých NdFeB 

materiálů v jednotlivých prostředích prostřednictvím polarizačního odporu Rp. 

 

 

Obr. 5.1 Závislost polarizačního odporu magnetického materiálu v jednotlivých 

prostředích 
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, kde písmena označují jednotlivé roztoky: A – Na2SO4, pH=5,6; B –  Na2SO4, pH=5,6  - mat. 

s upraveným povrchem; C – NaCl, pH=6; D - NaH2PO4, pH=4,3; E- Na2SO4, pH=3. 

U vybraných vzorků byla také provedena zkouška v solné mlze. Korozní odolnost 

magnetů bez povlaku v tomto případě nebyla nijak vysoká coţ bylo patrné jak z provedených 

měření (viz foto.4.23 – 4.26) tak ze stanovených korozních rychlostí a lze soudit, ţe při delší 

expozici by došlo k jejich nevratnému zničení.  

Srovnáním grafů 4.21 a 4.27 popř. 4.28 bylo zjištěno, ţe Pr přítomný ve struktuře má 

kladný vliv na antikorozní vlastnosti dané slitiny, neboť sniţuje korozní přírůstky během 

expozice. Obdobně se k těmto magnetům přidává Dy, které velmi často nahrazuje korozní Nd 

fázi a zlepšuje magnetické vlastnosti materiálu, zejména pak koercitivní sílu.   

Po provedení těchto zkoušek proto bylo následně usouzeno, ţe k jejich antikorozní 

ochraně lze v současné době nejlépe vyuţít galvanické pokovování zejména pak vhodnými 

neţeleznými kovy (viz kap. 4.4), jenţ mohou poskytnout potřebnou ochranu.   

Neodymové magnety však skýtají řadu vyuţití v aplikacích, kde je potřeba vyvinout 

silnou magnetickou interakci (přídrţnou sílu) nebo tam, kde záleţí na malých rozměrech. 

Magnety nacházejí široké uplatnění v různých oblastech jako je letectví, automobilový 

průmysl, komunikace, PC technologie, lékařské zařízení a přístroje, motory, senzory a řadě 

dalších odvětví [34,35]. 
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