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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na aplikaci permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B 

v automobilovém a transportním průmyslu, které v současné době představují nejsilnější typy 

magnetů. Slinované Nd-Fe-B magnety vykazují velmi vysokou koercitivní sílu Hc a 

energetický součin (BH)max, který je asi desetkrát vyšší než v případě magnetů na bázi feritů, 

což umožňuje minimalizaci rozměrů výrobků a snížení nákladů. Pracovní teplota těchto 

magnetů může být až 230 °C. Nevýhodou je však jejich nízká korozní odolnost, proto se 

povrch magnetů musí opatřit vhodným povlakem (Zn, Ni, Ag, Au, epoxid aj.). 

Bakalářská práce je založena jednak na literární rešerši zadané problematiky, zahrnující 

základní pojmy z magnetismu látek, jednotlivé technologické kroky ve výrobě izotropních a 

anizotropních magnetů a jejich aplikace, a jednak obsahuje i vlastní praktickou část, 

zaměřenou na chemickou a strukturní analýzu tři komerčně dostupných permanentních 

magnetů na bázi Nd-Fe-B.  

 

Abstract 

        This barchelor thesis is focused on the application of permanent magnets based on Nd-

Fe-B in the automotive and transport industry, which currently represent the strongest types of 

magnets. Sintered Nd-Fe-B magnets have a very high coercive force Hc and energy product 

(BH)max which is about ten times higher than in the case of the magnets based on ferrites, 

which allows minimizing the size of products and cost reduction. Operating temperature of 

magnets can be up to 230 °C. The disadvantage, however, is their poor corrosion resistence, 

therefore the surface of magnets must be provided by a suitable coating (Zn, Ni, Ag, Au, 

epoxide, etc.). 

         The thesis is based both on the literature review specified issues, including basic 

concepts of magnetism substances, the individual process steps in the manufacture of 

isotropic and anisotropic magnets and their applications, and also contains the practical part, 

focused on the chemici and structural analysis of three commercially available permanent 

magnets based on Nd-Fe-B. 
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Seznam použitých veličin 

 

      Magnetický tok     Wb, Vs 

H      Intenzita magnetického pole    Am
-1

 

B      Magnetická indukce     T, Vs.m
-2

 

μ      Permeabilita      Hm
-1

,T/Am
-1

 

(BH)max     Maximální energetický součin   J/m
3
 

Br      Magnetická remanence    T 

Hc      Koercivita     A/m 

Tc      Curie teplota      K, °C 

p      Tlak      Pa 

T,t      Teplota     K, °C 

m      Hmotnost      g, kg 

ρ      Hustota      g/cm
3 

v      Rychlost     m.s
-1

, km.h
-1 
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1 Úvod 

Od objevu a patentování prvního složení permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B o 

vysokém energetickém součinu Dr. Sagawou ze společnosti Sumitomo Special Metals Co., 

Ltd.v roce 1983 [1], prošlo toto průmyslové odvětví značným rozvojem a stále zaznamenává 

rostoucí trend. S příchodem globální výroby vzrostla produkce Nd-Fe-B magnetů z 1 tuny 

v roce 1983 na téměř 40 000 tun v roce 2005 [1]. Tento růst byl akcelerován hlavně vývojem 

a rozšířením IT průmyslu. Nicméně slibnou oblastí aplikace Nd-Fe-B magnetů je 

automobilový průmysl, zejména v kontrolních systémech jako jsou čidla a snímače polohy, 

dále startéry, palivové pumpy, alternátory, elektronické posilovače řízení, přístrojová měřidla, 

trakční motory atd. 

Rapidní nárůst aplikace magnetů na bázi Nd-Fe-B v automobilovém a také transportním 

průmyslu lze vysvětlit rozvojem elektronické technologie v automobilech a dopravních 

prostředcích. Doba, kdy byl automobil čistě mechanická záležitost, je dávno pryč. Dnes je 

každý automobil vybaven desítkami snímačů a elektromotorů, zajišťujících jak bezpečnost 

vozidla, tak komfort cestování a další funkce. A právě zde vzniká poptávka po magnetech o 

vysokém magnetickém výkonu při zachování přijatelných rozměrů. Konstruktéři tak mohou 

nahradit konvenční magnety právě magnety na bázi Nd-Fe-B, avšak díky jejich výkonnosti se 

můžou uchýlit k menším rozměrům, a tím zmenšit celkový rozměr komponentu. To vede 

nejen k úspoře prostoru, ale i hmotnosti a ve výsledku tak docílí i snížení spotřeby paliva 

samotného vozidla, což je trendem moderní doby v automobilovém průmyslu. 

2 Výroba a spotřeba Nd-Fe-B magnetů ve světě 

Trh s permanentními magnety je specifický svou proměnlivostí v cenách. 

Nezpochybnitelným faktem zůstává stále rostoucí trend ve výrobě a přesun samotné výroby 

směrem na východ. Na tuto skutečnost poukazuje i graf (obr. 1) znázorňující produkci Nd-Fe-

B magnetů v současnosti a vyhlídky do roku 2020. 
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Obr. 1 Vývoj výroby Nd-Fe-B magnetů [2] 

 

2.1 Produkce v Číně 

I díky recesi Japonské ekonomiky v 90. letech, nenaplnění očekávání Evropské 

ekonomiky a pozvolnému slábnutí ekonomiky v USA je dnes největším producentem Nd-Fe-

B magnetů Čína. Celková produkce slinutých Nd-Fe-B magnetů v roce 2005 dosahovala 

39 110 tun [1].  

Hlavním důvodem majoritní produkce Nd-Fe-B magnetů v Číně je zásoba a těžba 

nerostných surovin, potřebných pro výrobu těchto magnetů. Čína má 90 % podíl na světové 

produkci kovů vzácných zemin (tj. Nd, Pr, Dy, Gd, Tb..) a 36 % podíl na světových zásobách, 

čímž prakticky ovládá trh s těmito kovy a tím i cenu [1]. 

2.2 Produkce v USA, Evropě a Japonsku 

Prodejní ceny Nd-Fe-B magnetů na mezinárodním trhu stále klesají, a proto je problém 

udržet jejich produkci ve vyspělých zemích. Produkce v Evropě a USA se tedy postupně 

snižuje. 

Tento klesající trend lze pozorovat i v Japonsku, kde v průměru klesá meziroční 

produkce Nd-Fe-B magnetů o 10% [1]. Je tedy zřejmé, že veškerá produkce se přesouvá do 

Číny. Nicméně Japonsko upřednostňuje kvalitu nad kvantitou, a tak se zaměřili na výrobu 

kvalitních vysoce výkonných magnetů, které nacházejí uplatnění v automobilovém a 
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transportním průmyslu jako součást PMSM
1
 nebo IT průmyslu jako součásti VCM

2
, dnes už 

nedílné součásti harddisků. 

2.3 Ceny na trhu 

Přes masovou produkci v Číně však její podíl na tržbách v uvedeném roce 2005 činil 

pouze 56,2% z 1,7 miliardy USD. Což je dáno nízkou průměrnou cenou Nd-Fe-B magnetů 

z Číny, která činila v roce 2005 32$/kg oproti Japonsku (84$/kg) a Evropě (82$/kg) [1]. 

Níže uvedený graf (obr. 2) poukazuje na stoupající produkci Nd-Fe-B magnetů a taky odhad 

vývoje produkce a ceny do roku 2020 ve srovnání s ostatními permanentními magnety. 

 

 

Obr. 2 Výroba a cena Nd-Fe-B magnetů ve srovnání s ostatními permanentními magnety [2]  

3 Veličiny popisující magnetické vlastnosti 

Pro lepší pochopení problematiky je nutné uvést základní veličiny popisující vlastnosti 

magnetů. 

                                                 
1
 Permanent Magnet Synchronous Motor – synchronní motor s permanentními magnety 

2
 VCM (Voice Coil Motor) – jednoduchý motor skládající se z magnetické tuby a cívky 
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3.1 Magnetický tok ( )  

Jedná se o vektorovou veličinu, vyjadřující počet siločar magnetického pole 

procházejících danou plochou, která je kolmá na orientaci siločar [3]. Jednotkou v SI
3
 je 1 

weber [Wb], případně 1 voltsekunda [Vs]. Obecně lze magnetický tok vytvořený magnetickou 

indukcí B na ploše S spočítat takto pomocí rovnice (1): 

 

                                                                (1) 

 

3.2 Intenzita magnetického pole (H) 

Vektorová fyzikální veličina, vyjadřující sílu magnetického pole v závislosti na 

faktorech, které pole vytvářejí (např. velikost elektrického proudu, tekoucího vodičem cívky) 

a nezávisle na parametrech prostředí, ve kterém je magnetické pole vytvářeno [3].  

Jednotkou této veličiny v soustavě SI je 1 ampér na metr [Am
-1

] a obecně se jedná o závislost 

mezi magnetickou indukcí B a permeabilitou μ, kterou vyjadřuje rovnice (2): 

 

                                                                   (2) 

 

3.3 Magnetická indukce (B) 

Fyzikální veličina, vyjadřující množství neboli hustotu siločar magnetického pole 

procházejících určitou plochou, která je kolmá na orientaci siločar [3]. 

         V soustavě SI má tato veličina jednotku 1 tesla [T] nebo 1 voltsekunda na metr čtvereční 

[Vs.m
-2

]. Vztah pro magnetickou indukci je určen závislostí permeability μ na intenzitě 

magnetického pole H. Vztah pro výpočet (3): 

 

                                                                (3) 

 

                                                 
3
 Z francouzského Le Système International d'Unités, mezinárodně uznávaná soustava fyzikálních veličin 
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3.4 Permeabilita (μ) 

Skalární fyzikální veličina vyjadřující magnetickou polarizovatelnost prostředí, ve 

kterém se magnetické pole vytváří [3]. Jednotkou permeability v soustavě SI je 1 henry na 

metr [Hm
-1

] nebo také 1 tesla na ampér na metr [T/Am
-1

]. Od této veličiny se odvíjí 

permeabilita vakua (μ0) a permeabilita prostředí (μr). Magnetická indukce B v závislosti na 

intenzitě magnetického pole H určuje permeabilitu a lze vypočítat pomocí rovnice (4): 

 

                                                                  (4) 

 

3.5 Maximální energetický součin (BH)max 

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

magnetického pole H v oblasti demagnetizační křivky. Čím vyšší je tato hodnota materiálu, 

tím menší může být při jinak stejných podmínkách objem magnetu, potřebného pro danou 

aplikaci. Jednotkou této veličiny je 1 J/m
3
. 

 

3.6 Magnetická remanence (Br) 

Fyzikální veličina vyjadřující zbytkovou magnetizaci, kterou si udrží feromagnetický 

materiál poté, co na něj přestane působit vnější magnetické pole. Vysoká remanence je 

vyžadována například u magnetických záznamových médií. Jednotkou této veličiny 

v soustavě SI je 1 T. 

 

3.7 Koercivita (Hc) 

Veličina vyjadřující schopnost permanentního magnetu odolávat demagnetizaci vlivem 

vnějšího magnetického pole i svému vlastnímu demagnetizačnímu poli. Magneticky tvrdé 

materiály mají zpravidla vysokou koercivitu a magneticky měkké materiály naopak nízkou 

koercivitu. Jednotkou této veličiny je 1 A/m. 
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3.8 Curie teplota (Tc) 

Jedná se o přechodovou teplotu, při které feromagnetické látky ztrácejí svůj 

magnetismus. Po překročení této teploty se z feromagnetické látky stává látka 

paramagnetická. Jednotkou může být 1 stupeň celsia [°C] nebo 1 kelvin [K]. 

 

3.9 Mechanické vlastnosti 

Sintrované Nd-Fe-B magnety se opracovávají diamantovým nářadím případně řežou 

vodním paprskem. Kdežto u Nd-Fe-B magnetů v plastovém nosiči je jejich tvrdost určená 

právě použitým plastem a k opracování stačí nástroje z tvrdých kovů. Objemová hustota se u 

Nd-Fe-B magnetů pohybuje od cca 7,5 g/cm
3 

v závislosti na druhu [3]. 

 

3.10 Korozivzdornost  

Magnety na bázi Nd-Fe-B jsou velice náchylné na korozi. Příčinu hledejme ve struktuře 

materiálu, která se skládá ze zrn fáze Nd2Fe14B, oddělených fází bohatou na Nd (příp. další 

KVZ), která velmi snadno oxiduje. V oxidační atmosféře při teplotě 130 °C, tlaku 3 bary a 

nasycené vodní páře je dokonce pozorovatelný 100 až 1000 násobný úbytek na hmotnosti Nd-

Fe-B magnetů ve srovnání s Sm-Co magnety (obr. 3). 

 

 

Obr. 3 Hmotnostní úbytek magnetu na bázi Nd-Fe-B ve srovnání s Sm-Co magnetem vlivem 

koroze [3] 
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4 Obecný popis magnetických materiálů na bázi Nd-Fe-B 

 

Ideální struktura Nd-Fe-B magnetu by měla obsahovat malá pravidelná zrna fáze 

Nd(Dy)2Fe14B, která jsou izolovaná na hranicích zrn tenkou vrstvou fáze bohatou na Nd, a 

dále fázi Nd(Dy)1+ Fe4B4 [X]. V závislosti na typu legujícího prvku, který může substitučně 

nahradit buď Fe (T) nebo Nd (R), mohou v tomto multi-komponentním systému vznikat další 

nemagnetické nebo magneticky měkké fáze. Reálná struktura se však značně liší. Zrna fáze 

Nd2Fe14B jsou nepravidelně tvarovaná s rozdílnou velikostí (světla místa na obr. 4). Fázi 

bohatou na Nd lze pozorovat podél hranic zrn a v místě styku tří zrn (tmavá místa na obr. 4) 

ve formě hrubších částic. Tento typ permanentních magnetů je rovněž nukleárně vytvrzený, 

tzn. magnetická tvrdost, vzniká vysokou silou anizotropního pole [3].  

 

   

Obr. 4 Struktura slinovaného Nd-Fe-B magnetu 

 

4.1 Krystalická struktura 

Krystalická buňka Nd2Fe14B se 68 atomy je tvořena čtyřmi podjednotkami, které tvoří 

jednotkovou buňku. Krystalická struktura je tetragonální s hexagonálními švy atomu železa, 

jak lze vidět na obr. 5.  

Mřížkové konstanty: a = 0,880nm, c = 1,219nm 
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Obr. 5 Krystalická struktura základní fáze Nd2Fe14B [3] 

 

4.2 Typy mikrostruktur 

Existují tři typy idealizovaných mikrostruktur magnetů na bázi Nd-Fe-B. Typ I (obr. 6) 

má jednotlivé krystality odděleny tenkou paramagnetickou vrstvou. Dvoupólová interakce 

dalekého rozsahu je dominantní a každé magneticky tvrdé zrno se chová jako malý 

permanentní magnet. Díky tomu mají Nd-Fe-B magnety s mikrostrukturou typu I vysokou 

koercitivní sílu. 

 

Obr. 6 Mikrostruktura typu I [4] 
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Mikrostruktura permanentních Nd-Fe-B magnetů typu II (obr. 7) je tvořena zrny, které 

jsou spojeny výměnnou vazbou. Vzhledem k tomu, že zde není přítomná žádná další fáze, 

mají magnety tohoto typu zlepšenou remanenci. 

 

 

Obr. 7 Mikrostruktura typu II [4] 

 

K dalšímu zvýšení remanence dochází v nano-kompozitních magnetech typu (III), které 

obsahují dvě nebo více fází spojených výměnnou vazbou. Pro přípravu těchto magnetů se 

používá složení s nedostatečným Nd (tj. s obsahem Nd pod 11,76 at. %) [4], kde dochází 

k vazbě mezi zrny Nd2Fe14B a  magneticky měkkými zrny bohatými na Fe (obr. 8). 

 

 

Obr. 8 Mikrostruktura typu III [4] 

 

4.3 Nejčastěji užívané legující prvky 

Mikrostrukturu a magnetické vlastnosti Nd-Fe-B magnetů lze modifikovat různými 

legujícími prvky. Tabulka 1 uvádí nejčastěji používané prvky [18]. 
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Tabulka 1 Vliv vybraných prvků na vlastnosti Nd-FeB magnetů  

 

5 Výrobní technologie permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B 

 

Od svého vzniku v 80. letech aplikace Nd-Fe-B magnetů rapidně vzrostla i díky své 

ceně. Byť se řadí do skupiny magnetů ze vzácných zemin, jejich cena není tak vysoká
4
, a tak 

na trhu postupně vytlačují dražší magnety na bázi Sm-Co. 

Hodnoty magnetické remanence (Br) a koercivity (Hc) jsou lepší než u Sm-Co, hodnota 

maximálního energetického součinu (BH)max je téměř totožná okolo 400 kJ/m
3
. Hlavní 

nevýhodou Nd-Fe-B magnetů je relativně nízká pracovní teplota, při které neztrácejí své 

výkonnostní charakteristiky
5
. Prameny uvádějí, že obecně lze magnety na bázi NdFeB 

aplikovat do teploty pod 138 °C [5]. Existují však i NdFeB magnety, které jsou schopny 

pracovat až do teploty 230 °C [5]. Další fyzikálně-magnetický problém spočívá ve špatné 

odolnosti vůči korozi. Koroze se objeví na nechráněných plochách, postupně proniká do 

materiálu a způsobuje tak ztrátu magnetických vlastností. Tento nedostatek lze poměrně 

snadno vyřešit pomocí antikorozní vrstvy v podobě niklu, zinku nebo mědi u slinovaných Nd-

                                                 
4
 Nižší cena než u SmCo magnetů je dána nejenom výrobními náklady, ale i větší dostupností vstupních surovin. 

5
 Tento parametr samozřejmě závisí na modifikaci magnetu. 

Prvek Lokace v mikrostruktuře Vliv na mikrostrukturu Vliv na magnetické vlastnosti 

Cu Hranice zrn 
Modifikuje fáze na hranicích zrn, 

zlepšuje sočivost 

Zlepšuje koercivitu, má vliv na 

remanenci 

Co Hranice zrn a matrice 
Tvoří Nd3Co fáze na hranicích 

zrn, Co nahrazuje Fe v matrici 

Zvyšuje Curieho teplotu 

Nd2Fe14B fáze, remanenci, 

snižuje koercivitu 

Al Hranice zrn a matrice 
Zlepšuje smáčivost v průběhu 

slinování, produkující menší zrna 

Snižuje remanenci v důsledku 

vzniku nemagnetických fází, 

zlepšuje koercivitu 

Nd, V Hranice zrn Na hranicích zrn vytvářejí boridy 

Zlepšují koercivitu následkem 

redukce velikosti zrna při 

slinování 

Dy 
Nerovnoměrné rozložení ve 

fázi matrice 

Ve větší míře nahrazuje Nd na 

okrajích zrn matice 

Zlepšuje koercivitu díky izolaci 

zrn, snižuje remanenci 
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Fe-B. U plastem pojených Nd-Fe-B magnetů je antikorozní vrstva zajištěná právě daným 

druhem polymeru. 

Magnety na bázi Nd-Fe-B lze kategorizovat na základě jejich mikrostruktury, a to na 

mikrokrystalické a nanokrystalické. Nanokrystalické magnety jsou produkovány metodou 

„melt spinning“, kdy jsou získávány velmi tenké pásky, které následně drtí na prášek. Dalšími 

variantami je výroba pomocí atomizace taveniny, HDDR
6
 a mechanické legování. 

 

5.1 Obecný přehled, rozdělení typů permanentních magnetů Nd-Fe-B podle 

typu vstupního prášku 

 

Obecné zpracování na základě vstupního prášku, zda se jedná o mikrokrystalický 

nebo nanokrystalický prášek, znázorňuje obr. 9. Každá větev končí obráběním a 

magnetizací magnetu.  

 

Obr. 9 Magneticky vysoce anizotropní fáze R-T [4] 

 

                                                 
6
 HDDR (Hydrogen disproportianation desorption recombination) 

Magneticky vysoce-
anizotropní fáze R-T 

Nanokrystalické prášky 
vyrobené: rychlým 

zchlazením, mechanickým 
legováním, 

intenzivním/reakticním 
mletím, HDDR 

Zlepšení remanence, 
izotropní nebo více fázové 

struktury spojené 
výměnnou vazbou 

Tmelené magnety, 
tmelené polymerem nebo 

kovem, lisování nebo 
vstřikování do formy, 

izotropní nebo 
anizotropní 

Zhutňování za tepla, 
izotropní, plně husté 

Deformace za tepla, 
axiálně nebo radiálně 

texturované 

Mikrokrystalické prášky 
vyrobené vodíkovou 
dekrepitací a mletím 

Usměrnění v 
magnetickém poli 

Zhutnění slinutím tekuté 
fáze 
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5.2 Příprava slinovaných permanentních magnetů Nd-Fe-B z mikro-

krystalických prášků 

 

Anizotropické, slinuté magnety z Nd2Fe14B se vyrábějí pomocí práškové metalurgie. 

Obecně je nutno dodržet následující základní pravidla pro přípravu magnetů, a to 

minimalizovat obsah kyslíku a maximalizovat objemový podíl tvrdé magnetické fáze 

2:14:1 s úměrným zmenšením materiálu neferomagnetických hranic zrn [4]. 

 

5.2.1 Příprava výchozí slitiny požadovaného složení vakuovým indukčním tavením 

 

Vakuové indukční tavení neboli VIM
7
 je proces tavení pomocí elektromagnetické 

indukce ve vakuu. Materiál se taví v keramickém kelímku, který je umístěn uvnitř měděné 

indukční cívky. Celá sestava je kompletně uzavřená v ocelové komoře, která je chlazená 

vodou a osazená sérií čerpadel pro odsátí vzduchu (obr. 10). Vsázka tak může být tavená 

ve vakuu nebo inertní atmosféře.  

Touto metodou lze dosáhnout vysoce čistých magnetických slitin s vysokou 

permeabilitou. Celý proces je precizně řízen a kontrolován tak, aby se docílilo maximálně 

čistého a homogenního produktu [6].  

 

 

Obr. 10 Pec pro vakuové indukční tavení [6] 

                                                 
7
 Vacuum Induction Melting 



Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                                                      Ostrava 2014 

 

13 

 

5.2.2 Vodíková dekrepitace odlitků 

 

Jedná se o technologii drcení materiálu na malé částice. Metoda je založená na 

adsorpci vodíku daným materiálem v rotačním bubnu, kde v důsledku vzniku hydridů 

jednotlivých složek materiálu a změně parametrů jejich krystalových mřížek dochází ke 

vzniku mikrotrhlin vlivem expanzního pnutí a následnému rozpadu materiálu [4].  

 

5.2.3 Tryskové mletí 

 

Drcení na prášek se zpravidla provádí tryskovým mletím, kdy ultrazvukový proud 

inertního plynu vyvolává mechanické kolize částic. Při tomto procesu je třeba zabránit 

oxidaci částic, která jinak vede ke špatnému zhutňování a nedokonalému usměrnění částic 

v magnetickém poli v průběhu lisování. 

 

5.2.4 Metody formování práškových směsí 

 

Nezanedbatelnou součástí výrobního procesu je způsob formování práškových směsí, 

který ve výsledku ovlivní vlastnosti Nd-Fe-B magnetů. 

 

a)  Izostatické lisování za studena 

Metoda označovaná zkratkou CIP
8
 je vhodná pro výrobu velkých bloků, kde je namletý 

prášek uzavřen v pryžové formě, usměrněný v magnetickém poli a izostaticky stlačen 

slisován. Vzhledem k tomu, že tlak se působí rovnoměrně ze všech směrů, usměrnění 

práškových částic tak není v průběhu procesu negativně ovlivňováno. Izostaticky lisované 

bloky, které dosahují po slinování více než 98 % jejich teoretické hustoty, jsou následně 

tepelně zpracovány za účelem optimalizace jejich magnetických vlastností. Právě proto mají 

izostaticky lisované bloky výbornou strukturu. 

 

b) Zápustkové lisování v axiálním magnetickém poli  

Výroba výlisků (bloků) metodou CIP vyžaduje další obrábění pro dosažení finálního 

                                                 
8
 Cold Isostatically Pressed Magnet Blocks 
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tvaru a rozměrů magnetů, čímž se zvyšují náklady na produkci. Další alternativou je lisování 

práškového materiálu v matricích (formě) za působení magnetického pole axiálně ke směru 

lisování, tzv. metoda AP
9
. Dosažený stupeň usměrnění částic je však nižší než u metody CIP 

v důsledku částečného narušení jejich orientace působením tlaku. Proto je remanentní 

polarizace u magnetů získaných metodou AP obecně o 8% nižší v porovnání s magnety, které 

jsou zpracovány metodou CIP [9]. 

 

c) Zápustkové lisování v radiálním poli 

Další způsobem kompaktizace práškového materiálu je metoda TP
10

. Opět se jedná o 

lisování práškového materiálu v matricích (formě), avšak za přítomnosti magnetického pole 

působícího kolmo ke směru lisování. V tomto případě nedochází k tak silnému narušení 

orientace práškových částic v průběhu zhutnění, což má za následek zlepšení hodnot 

remanentní polarizace, blížících se zpracování metodou CIP. Stupeň usměrnění dosahuje 

hodnot 94-98%. Po slinování jsou bloky nařezány na požadované rozměry magnetů 

zákazníkem [10].  

 

5.2.5 Slinování a tepelné zpracování výlisků 

 

Práškovou metalurgií lze vytvářet výrobky ze směsi různých kovů i nekovů 

v libovolném poměru. V případě Nd-Fe-B magnetů se jedná o ternární soustavu (obr. 11) 

sestávající se z prvku neodymu, železa a boru. Drcení na prášek se provádí zpravidla 

tryskovým mletím, kde ultrazvukový proud inertního plynu vyvolává kolize částic. Při mletí 

je nutné zabránit oxidaci částic, která škodí zhutňování a vede k nedokonalému usměrnění 

částic. Proto je výhodné provádět mletí v tekutém médiu za nízké vlhkosti a při nízké hladině 

kyslíku. Slinování Nd-Fe-B magnetů probíhá za přítomnosti kapalné fáze. Vyznačuje se 

vysokou slinovatelností, značnou smrštivostí a také rychlým tuhnutím. To je dáno tím, že na 

rozhraní kov - tekutá fáze je aktivační energie nižší než na rozhraní kov – atmosféra. 

Transport základního materiálu kovu není tedy realizován povrchovou difuzí, ale přes celou 

tekutou fázi.  Pro tento druh slinování je důležité, aby smáčivost
11

 tekuté fáze byla co největší 

a jednotlivé částice se tak dokonale pokryly tekutou fází. 

                                                 
9
 Axial Field Die-Pressed Net-Shape Parts 

10
 Transverse Field Die-Pressed Near Net-Shape Parts 

11
 Smáčivost lze ovlivnit legujícími přísadami 
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Při výrobě musí být minimalizovaný obsah kyslíku, maximální objemový podíl tvrdé 

magnetické fáze 2:14:1 s úměrným zmenšením materiálu neferomagnetických hranic zrn, 

malá velikost krystalitu 2-6 μm a maximální usměrnění osy magnetizace krystalitů.   

      

 

Obr. 11 Ternární soustava Nd-Fe-B [4]  

 

5.2.6 Povrchová úprava magnetů 

 

Magnety na bázi Nd-Fe-B vyžadují ochranný povlak nebo povrchovou úpravu pro 

minimalizaci účinků koroze. V opačném případě povede koroze k trvalým strukturálním 

změnám a tím k oslabení magnetického výkonu, případně jeho úplné ztrátě. 

V ideálních podmínkách, tzn. v prostředí kde je nulová vlhkost, magnet není vystavený 

nadměrnému teplu, záření a silnému vnějšímu magnetickému poli, se teoreticky výkon těchto 

magnetů s časem nemění. Takové prostředí je ale vzdálené reálným aplikacím Nd-Fe-B 

magnetů, proto je zapotřebí jejich povrch chránit vhodným povlakem nebo zapouzdřením. 

Tato ochranná vrstva, která může být tvořena niklem, zinkem, mědí, zlatem, případně 

kombinací těchto kovů
12

 nebo epoxidy, má v ideálním případě hermeticky uzavřít celý 

magnet a chránit jej tak před vlhkostí. Základní vlastností této vrstvy je dobrá mechanická 

odolnost, aby při poškrábání nebo poškození nebyl obnažen samotný magnet a nedocházelo 

k lokální korozi.  

                                                 
12

 Dnes je na trhu dostupná celá řada kombinací antikorozní ochrany, například postupné pokovování niklem, 

mědí a opět niklem.  
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5.3 Příprava permanentních magnetů Nd-Fe-B z nanokrystalických prášků 

 

Magnetické materiály z nanokrystalických prášků vykazují vysokou remanenci, 

koercivitu a výkonnost obecně. Nanokrystalické prášky se používají převážně pro výrobu 

plastem pojených magnetů, které lze snadno opracovávat, mají vysokou výrobní přesnost a 

dobré mechanické vlastnosti. Vlivem polymerního pojiva však může docházet k snížení jejich 

magnetických charakteristik, např. hodnoty maximálního energetického součinu (BH)max. 

 

5.3.1 Příprava nanokrystalických práškových materiálů na bázi Nd-Fe-B 

 

Nanokrystalické prášky na bázi Nd-Fe-B mohou být v zásadě připraveny těmito 

metodami: 1. Melt spinning, 2. Mechanické legování, 3. Intenzivní reaktivní mletí; 4. 

Metoda HDDR.  

a) Melt spinning (prudké ochlazování) 

 

Princip této metody (označovaná jako RQ
13

) spočívá v tavení základního materiálu 

s jeho následným odléváním na vodou chlazené měděné kolo, rotující rychlostí 20-50 m/s [4]. 

Takto se získané křehké pásky o tloušťce 30-50 µm [8] se dále melou na požadovanou 

granulometrii.  

Metoda „Melt spinning“ se používá hlavně pro výrobu magnetů v plastovém nosiči. Její 

obecný postup znázorňuje obr. 12. Přechlazené žíhané prášky mohou být použity na výrobu 

magnetů složitých tvarů pomocí zápustkového lisování nebo injekčního vstřikování.  

 

   

 

Obr. 12 Schéma metody RQ 

                                                 
13

 Rapid quenching 

Tavení Odlévání Drcení 
Aplikace 
polymerů 

Žíhání 
Lisování za 

tepla 
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b) Mechanické legování 

Mechanické legování neboli MA
14

 je technologie práškové metalurgie, která byla 

původně vyvinuta a používaná na přípravu disperzně zpevněných materiálů. Obecně platí, že 

tato metoda je vhodná pro přípravu všech typů nerovnovážných struktur a stavů jako jsou 

amorfní nebo nanokrystalické materiály [8]. Mechanickým legováním se připravuje prášek.  

 

 

c) Intenzivní reaktivní mletí 

Jedná se o modifikaci předešlé metody mechanického legování. Metoda se sestává 

z mletí v kulovém mlýně (obr. 13) za zvýšeného tlaku vodíku a zvýšené teploty. Poté 

následuje žíhání ve vakuu pro zajištění úplné desorpce a rekombinace [8]. Touto metodou 

lze docílit daleko jemnější struktury než metodou HDDR a díky tomu zvýšit remanenci 

Nd-Fe-B magnetů [5].  

 

 

Obr. 13 Mlýn pro metodu intenzivního reaktivního mletí [12] 

 

 

d) Metoda HDDR (Hydrogenation Disproportionation Desorption and 

Recombination) 

Tato metoda byla vyvinutá v roce 1989.  Jedná se o speciální technologii tepelného 

zpracování Nd-Fe-B ingotů ve vodíku, argonu a vakuu, která zahrnuje procesy  

                                                 
14

 Mechanical alloying 
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hydrogenizace, rozklad, desorpce a rekombinace [8], viz. obr. 14.  

 

 

 

Obr. 14 Schéma metody HDDR 

 

Klasická metoda HDDR (obr. 15) nevede k získání nanostrukturního materiálu 

(definovaného zpravidla jako < 100 nm), jelikož finální práškový produkt má typicky velikost 

zrn kolem 300 nm. Přechodný disproporcionální stav je ale nepochybně v nano-měřítku. 

Tento proces je založen na reverzibilní transformaci vodíkem vyvolané fáze, která se používá 

k získání prášku Nd2Fe14B s vysokou koercitivní sílou, vhodných pro výrobu jak plastem 

pojených, tak i za tepla lisovaných magnetů. Tento proces se sestává ze dvou etap: 1. 

disproporcionalizace do jemně rozdělené směsi αFe, NdH2.9 a Fe2B při teplotě 800 – 900 °C a 

tlaku vodíku 1 bar; 2. rekombinace na desorpci do původní fáze Nd2Fe14B, avšak s velmi 

jemnou velikostí zrna [8] (viz obr. 15). Reakce HDDR lze popsat jako: 

 

                 [8] 

 

          Při nižších teplotách se vytváří intersticiální hydrid, představující metastabilní stav 

(tuhý roztok vodíku) a reakci, tj. vytváření termodynamicky stabilnějšího binárního hybridu 

R, je zabráněno absencí dostatečné kinetiky při pokojové teplotě. 

          Obecně platí, že metoda HDDR produkuje izotropní práškové částice, ale malý 

přídavek prvků jako Zr, Hf a Ga jsou schopny vyvolat silnou anizotropii. 

 

Tavení 
Zahřívání v 

H2 

Izotermické 
žíhání v H2 

Izotermické 
žíhání ve 

vakuu 

Ochlazování 
Aplikace 
polymerů 
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Obr. 15 Schématické znázornění modifikovaného procesu HDDR: etapa I – ohřev ve vakuu 

na teplotu 800 – 900 °C; etapa II – disproporcionalizace tuhé fáze při tlaku vodíku 1 bar; 

etapa III – pomalá rekombinace pod částečným tlakem vodíku; etapa IV – úplná desorpce. [4] 

 

5.3.2 Typy permanentních magnetů připravené z nanokrystalických prášků 

 

a) Magnety se zvýšenou remanencí – izotropní magnety 

Izotropní magnety na bázi Nd-Fe-B z krystalického prášku se zvýšenou remanenci jsou 

vyráběny metodou mechanického legování nebo metodou Melt spinning, kdy se vstupní materiál 

taví a následně odlévá na tenké pásky, kdy dochází k prudkému ochlazování. Takto vyrobené 

magnety mohou být následně po opracování magnetizovány v jakémkoliv směru, případně i 

multipolárně. 

Zvýšení remanence se dosahuje pomocí feromagnetické výměnné interakce. Interakce je 

poháněná vazbou kvantové mechaniky elektronových spinů, což vede ke snížení celkové 

magnetické energie, když jsou magnetické momenty paralelní. 

Obsah α-Fe je v základní fázi Fe14Nd2B postupně zvýšen až na 40% redukci obsahu Nd a 

B. Maximální magnetická remanence (Br) byla zjištěná u magnetu, které obsahovaly 30% α-Fe 

ve svém objemu. Při takovém objemovém zastoupení α-Fe dosahovaly magnety maximálního 

energetického součinu (BH)max = 185 kJ/m
3
 a koercivity Hc = 0,53 T [4]. 
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b) Plastem pojené magnety 

  Tento druh magnetů se skládá ze dvou složek – magnetického prášku a matrice 

z termoplastu. Plastem pojené magnety lze vyrobit jak lisováním, tak vstřikováním. Následující 

procesy jako opracování a magnetování jsou si již podobné.  

           

 Lisované plastem pojené magnety  

Tyto magnety jsou lisované osově. Jako matrice je nejčastěji používaná epoxidová 

pryskyřice. Vysoký stupeň plnění formy (až 97% Nd-Fe-B prášku) [4] způsobuje, 

že takto vyrobené magnety dosahují lepších magnetických vlastností ve srovnání 

s metodou vstřikování u plastem pojených magnetů.  

Také výroba je ekonomičtější ve srovnání s vstřikovanými plastem pojenými 

magnety, protože formy nemusí být tak složité.  

 

 Vstřikované plastem pojené magnety  

Jedná se o kompozitní materiál. Magnetický prášek z kovů vzácných zemin (Nd-

Fe-B) je vložen do matrice z termoplastu. Koncentrace magnetického prášku určuje 

magnetické a mechanické vlastnosti.  

Z hlediska procesu je prvně vyrobená magnetická sloučenina, v našem případě 

prášek, a následně je tento prášek společně s plastovým granulátem namletý, 

extrudovaný a následně granulovaný. Během dalšího kroku, kterým je vstřikování, 

je směs vystavená magnetickému poli. To určuje polarizaci magnetů – radiální, 

axiální, diametrální nebo multipolární. 

 

                  

c) Magnety lisované za tepla 

  Nanokrystalické magnety lisované za tepla se vyznačují teplotní stabilitou i bez použití 

drahých vzácných prvků jako je Terbium a Dysprosium. To znamená, že i za zvýšené teploty si 

dokážou zachovat své magnetické vlastnosti. Nachází tedy uplatnění v prostředí se zvýšenou 

teplotou, jako jsou například trakční motory a kompresory klimatizací. 

  Právě velikost zrn ovlivňuje magnetické vlastnosti materiálu. Lisováním za tepla dochází 

ke zmenšení velikosti zrn a tím k pozitivnímu ovlivnění magnetických vlastností. Menší velikostí 

zrn dochází ke zvýšení koercivity Hc a tepelné stability magnetu, která dosahuje hodnoty až 180 

°C [4]. 
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  Výhodou této metody je její ekonomičnost, odpadá potřeba následného opracovávání. 

Magnety se lisují do podoby finálního tvaru. 

            

 

d) Magnety deformované za tepla 

  Vedle klasické metody výroby Nd-Fe-B magnetů technologií práškové metalurgie (tj. 

lisování + slinování + TZ) a metody anizotropní HDDR, existuje ještě třetí možnost výroby 

anizotropních RPM s maximalizovanými hustotami energie, a to texturování litých slitin nebo 

jemnozrnných materiálů deformací za tepla. K usměrnění zrn podél osy c tetragonální fáze 

2:14:1 kolmo k plastickému tečení je dosahováno při vysokoteplotní deformaci stlačením. 

  Hlavní výhodou této metody je eliminace manipulace s práškovým materiálem a s tím 

spojeného rizika jeho kontaminace. K nevýhodám se však řadí omezená kontrola orientace zrn a 

tvarových možností magnetů. 

  Deformace jemnozrnných materiálů probíhá při teplotě cca 725 °C [8], kdy je tento 

materiál umístěn do dutiny zápustky, ve které se provádí pěchování. Výsledkem je magnet 

s usměrněnou krystalografickou osou c paralelně ke směru lisování. Další možností je využít 

zpětného protlačování, které se výborně hodí pro výrobu prstencových magnetů. 

 

6 Aplikace permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B v automobilovém a 

transportním průmyslu 

 

Aplikace permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B je opravdu široká. Lze je nalézt 

v celé řadě stejnosměrných motorů, které jsou součástí startéru, pohonu ventilátorů, stěračů, 

mechanizmu oken, zamykání, palivového čerpadla a další. Plně vybavené vozidlo může mít 

těchto stejnosměrných motorů i více než třicet (obr. 15). 

Další použití zahrnuje Hallovy senzory, VCM motory, měřidla a čidla. Ve všech 

uvedených případech poskytují vlastnosti Nd-Fe-B magnetů zvýšenou provozní účinnost a 

zároveň menší velikost a hmotnost než konvenční magnety.  
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Obr. 15 Aplikace permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B v automobilech 

 

Za zmínku stojí, že ještě v 70. letech automobily v podstatě žádnou elektroniku, kromě 

rádia a elektronického zapalování v některých případech, neobsahovaly. Jediným 

bezpečnostním prvkem bylo použití bezpečnostního pásu. Motory byly velkoobjemové, 

s vysokou spotřebou a málo účinné.  Dnešní automobily jsou daleko bezpečnější. Systém 

bezpečnostního pásu je snímán senzory pro optimální volbu napnutí pásu a případné 

upozornění pasažéra, že není připoután. Po celém vozidle jsou rozmístěny senzory, které 

v případě nárazu aktivují příslušné airbagy. Také každé kolo je snímáno pro vyhodnocení 

informací a případný zásah systémů ABS
15

, ESP
16

 a ASR
17

. Tyto systémy také vyhodnocují 

informace o poloze škrticí klapky motoru a úhlu natočení volantu.  

Snímače hlídají i polohu klikového hřídele a váčkového hřídele, u automatických 

převodovek jsou snímány vstupní a výstupní otáčky. Obecně se dá říct, že každá funkce 

vozidla je monitorována. Všechny tyto snímače mají jeden společný prvek, a tím je použití 

permanentních magnetů. 

 

                                                 
15

 Anti-lock Brake Systém – Systém aktivní bezpečnosti vozidla, který zabraňuje zablokování kola při brzdění a 

tím ztráty adheze mezi kolem a vozovkou. 
16

 Electronic Stability Program – Elektronický stabilizační systém, který pomocí přibrzdění daného kola a 

omezením kroutícího momentu motoru napomáhá ke stabilizaci vozidla.  
17

 Anti-Slip Regulation – Systém regulace prokluzu kol, který při akceleraci omezuje kroutící moment motoru 

tak, aby bylo možné bezpečně a bez ztráty adheze přenést v danou chvíli největší možný kroutící moment. 
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6.1 PMSM pohony 

V automobilovém a transportním průmyslu se uplatňují zejména dva koncepty 

bezpřevodovkových trakčních pohonů, a to s vnitřním (obr. 16) nebo vnějším rotorem (obr. 

17), které jsou realizované pomocí synchronních motorů s permanentními magnety neboli 

PMSM
18

. Právě až aplikace permanentních magnetů přinesla rozmach ve využití 

synchronních motorů ve výkonové škále od několika stovek W až po stovky kW. 

 

 

Obr. 16 PMSM s vnitřním rotorem [11]            Obr. 17 PMSM s vnějším rotorem [11] 

 

6.1.1 PMSM s vnitřním rotorem 

Klasickou koncepci PMSM představuje systém s vnitřním rotorem (Obr. 16), který má 

statorové trojfázové vinutí uloženo v drážkách železného magnetického obvodu. Uvnitř 

statoru je umístěn rotor, který nese po segmentech jednotlivé magnety. 

Magnety se na rotor upevňují lepením a zpevňují bandáží. Při napájení statorového 

vinutí z trojfázové soustavy napětí dochází ve statoru k tvorbě magnetického pole, jehož 

účinky mají za následek otáčení rotoru. Rychlost otáčení rotoru se odvíjí od frekvence napětí 

a také od samotné konstrukce PMSM pohonu. 

Charakteristickou vlastností synchronního motoru je, že póly permanentních magnetů 

na rotoru jsou silově vázány na točivé magnetické pole statoru. Rotor je tak poháněn vlivem 

magnetických sil a jeho rychlost je totožná s rychlostí točivého pole. Z toho vyplývá, že 

trakční PMSM pohony jsou napájeny z měničů napětí s nastavitelnou výstupní frekvencí 

napětí [11]. 

 

                                                 
18

 PMSM – Permanent Magnet Synchronous Motor 
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6.1.2 PMSM s vnějším rotorem 

Druhou variantou koncepce PMSM je v podstatě jen prohození funkčních celků pohonu 

(obr. 17), rotor obíhá stator z vnější strany. Samotný princip, napájení a řízení motoru 

s vnějším rotorem je totožný jako u motoru s vnitřním pohonem. 

U elektrických točivých strojů je obecně jejich objem a hmotnost dána velikostí 

dosažitelného točivého momentu, proto se motory pro elektropohon konstruují pro vyšší 

otáčky a nižší točivý moment, za účelem dosažení únosných rozměrů a hmotnosti motoru. 

Zvýšení točivého momentu se pak dosahuje pomocí převodovek.  

V tomto směru právě excelují PMSM pohony, kde díky vysoké magnetické indukci 

permanentních magnetů, která je přímo úměrná dosažitelnému točivému momentu, odpadá 

potřeba aplikace mechanické převodovky. Trakční PMSM je tak možné konstruovat jako 

pomaluběžné s dostatečně vysokým točivým momentem, čímž dochází k úspoře jak 

zastavěného objemu ve vozidle, tak i hmotnosti. Nevýhoda spočívá v odvodu ztrátového tepla 

v malém, ale vysoce výkonném motoru. Proto se u těchto výkonných jednotek volí zpravidla 

vodní chlazení [11]. 

 

6.1.3 Aplikace PMSM pohonů 

Aplikace konkrétního druhu PMSM pohonu se odvíjí od konstrukce dopravního 

prostředku a požadavků na něj. Obecně ale platí, že pro osobní automobily je méně vhodné 

aplikovat motor s vnějším rotorem individuálně pro každé kolo. Sice dojde k prostorové 

úspoře na podvozkové platformě a konstruktéři tak mají možnost zvětšit a účelněji využít 

vnitřní prostor automobilu, avšak vlivem aplikace motoru s vnějším rotorem do každého kola 

dochází k navýšení tzv. neodpružených hmot, což negativně ovlivňuje jízdní vlastnosti. 

Na obr. 18 je dokumentován motor s vnějším rotorem přímo v ráfku automobilu společnosti 

Protean Electric. Protean Drive
TM

, jak tento systém výrobce nazval, umožňuje aplikaci na 

ráfky velikosti 18“ až 24“. Zatím se stále jedná o prototyp, sériovou produkci výrobce slibuje 

až na rok 2015 [13]. 
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Obr. 18 Systém Protean Drive
TM 

[13] 

 

Pokud u osobních automobilů je aplikace motoru s vnějším rotorem do každého kola 

méně výhodná, u kolejových vozidel se jedná přímo o nevhodnou aplikaci. Opět dojde ke 

zvýšení neodpružených hmot, ale navíc se zvýší mechanické rázy v trati a jejím přilehlém 

okolí, u kolejových souprav totiž nenajdeme pneumatiky jako u osobních automobilů, které 

by tyto rázy eliminovaly. Výhodněji se u kolejových souprav jeví aplikace motorů s vnitřním 

rotorem a přenos točivého momentu od motoru na kola je realizován pomocí kloubového 

spojení. 

Společnost Škoda Transportation a.s. vyrábí v současné době jako jediná na území 

České Republiky dopravní prostředek s PMSM pohonem. Zmiňovaným dopravním 

prostředkem je tramvaj Škoda 15T ForCity (obr. 19). 

Tato tříčlánková tramvaj je vybavená šestnácti PMSM pohony o jednotlivém výkonu 45 

kW, dohromady tedy dávají neuvěřitelný výkon 720 kW. Podle údajů výrobce dosáhne 

vozidlo své maximální rychlosti 60 km/h za 12,5 s a je schopná přepravit až 300 cestujících 

[11]. To vše bylo dosaženo díky aplikací PMSM pohonů a díky jejich prostorové úspornosti 

se vozidlo může pyšnit podílem nízkopodlažní plochy plných sto procent. 
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Obr. 19 Škoda 15T ForCity [11] 

 

6.2 Hallovy snímače 

Jedná se o specifické snímače, které snímají magnetické pole. Tyto snímače fungují na 

principu Hallova jevu, který v roce 1879 objevil Edwin Hall. Jsou to bezkontaktní pasivní 

snímače, které se vyznačují velkou odolností vůči kapalinám, prachu a jiným částicím, proto 

tyto snímače našly upotřebení právě v automobilovém průmyslu. 

 

6.2.1 Hallův jev 

Tento jev lze vysvětlit na jednoduchém schématu (Obr. 20), kde na polovodičovou 

destičku, napájenou zdrojem konstantního napětí, kolmo na napájecí napětí působí 

magnetické pole B, začne vznikat proud ve směru kolmém na napájecí napětí. To je dáno tím, 

že na pohybující se elektrony působí magnetické pole, které vychyluje elektrony 

nashromážděné na levé straně destičky a na pravé straně zanechává nevykompenzované 

kladné náboje. Rovnováha sil nastává tím, že vzniká elektrický proud, který působí proti 

napětí magnetickému, bez magnetického pole nevzniká výstupní proud [14].  
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Obr. 20 Schéma Hallova jevu [14] 

 

6.2.2 Druhy Hallových snímačů 

Hallovy snímače lze v podstatě rozdělit na dva druhy, a to lineární snímače a snímače 

ve spínacím stavu. Jejich vlastnosti se odvíjí právě od zvoleného druhu permanentního 

magnetu, přesnost je garantována výrobcem. 

 

6.2.2.1 Lineární Hallův snímač 

Tento typ snímače převádí hustotu magnetického toku na napětí, které je úměrné 

danému magnetickému toku. Základní Hallův snímač podává jen velmi malé výstupní napětí. 

Pokud je napájecí napětí Hallova snímače příliš zvlněné, tak dochází k částečnému nebo 

úplnému znehodnocení výstupního napětí tedy signálu. Proto se Hallův snímač doplňuje ještě 

o další prvky jako je regulátor napětí a stejnosměrný zesilovač. Tyto dva prvky zajistí jak 

stabilní napájecí napětí v případě předřazeného regulátoru, tak i měřitelnou úroveň výstupního 

signálu v případě zesilovače. Společně s Hallovým snímačem tak tvoří skupinu tří prvků 

integrovaných do jednoho čipu se třemi vývody pro napájení, zemnění a výstup (obr. 21). 
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Obr. 21 Lineární Hallův snímač [14] 

 

6.2.2.2 Hallův snímač ve spínacím režimu 

Jedná se o Hallův snímač doplněný o Schmittův klopný obvod
19

, získáme tak snímač 

s výstupním charakterem digitálního spínače. Práh spínání lze regulovat nastavením 

výstupního zesilovače. Snímač funguje tak, že když se permanentní magnet přiblíží do 

přednastavené vzdálenosti, tak sepne, a když se permanentní magnet vzdálí, tak se zase 

rozepne [14]. Schéma lze vidět na obr. 22. 

 

 

Obr. 22 Hallův snímač ve spínacím režimu [14] 

 

                                                 
19

 Jedná se o elektronický obvod, který může nabývat dva odlišné napěťové stavy a ke změně jednoho stavu do 

druhého dochází skokově. 
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6.2.3 Aplikace Hallových snímačů  

Nejběžnější aplikace Hallových senzorů jsou snímání otáček spalovacích motorů (řízení 

a vstřikování), systém ABS, snímání rychlosti jízdy, průtoku kapalin, indikace směru otáčení, 

měření hladiny kapalin, řízení, dveřní spínače a podobně. 

Plně vybavený osobní automobil může obsahovat až 40 Hallových snímačů jako vůz 

Audi A8 (obr. 23). Namátkou lze jmenovat senzor č. 1, kterým je snímač zařazeného 

rychlostního stupně HAL114, č. 10 je snímač spojky HAL503, č. 28 snímač polohy střešního 

okna HAL566 a č. 33 snímač pozice plynového pedálu HAL805. 

 

 

Obr. 23 Umístění Hallových snímačů v osobním automobilu Audi A8 [15] 

 

6.2.3.1 Snímání úhlu natočení volantu 

Úhel natočení volantu zjišťuje řídící jednotka vozidla pomocí 14 Hallových závor – 

jedná se o Hallovy spínače, na které působí permanentní magnety. Mezi těmito spínači a 

magnety rotuje kovový kotouč, který je spojen s hřídelem volantu. Tento kotouč má v sobě 

otvory tak, aby při natočení volantu střídavě odkrýval a zakrýval prostor mezi Hallovými 

snímači a permanentními magnety. Takto získává řídící jednotka digitální informaci o 
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natočení volantu, kterou dále vyhodnocuje a výsledky aplikuje dále například pomocí systému 

ESP ke stabilizaci vozidla. 

 

6.2.3.2 Snímání zrychlení 

Nedílnou součástí vozidel se systémem ABS, ASR, ESP nebo i pohonem všech čtyř kol 

je Hallův snímač zrychlení. Měří se jak příčné tak podélné zrychlení vozu. Toto měření je 

realizováno pomocí systému „pružina – hmota“ [16]. Tento systém se skládá z páskové 

pružiny umístěné kolmo, která je na jednom konci pevně uchycena, a na druhém konci je 

umístěn permanentní magnet jakožto hmota. Nad tímto permanentním magnetem je umístěn 

Hallův snímač, který snímá jeho polohu. Pokud vozidlo akceleruje nebo mění směr, svou 

klidovou polohu mění i permanentní magnet na pružině. Toto vychýlení je měřítkem pro 

zrychlení, Hallův snímač tuto informaci zaznamená a digitálně zpracovanou informaci pošle 

řídicí jednotce vozidla.  

 

6.2.3.3 Snímače náprav 

U vozidel s xenonovými světlomety a automatickou regulací dosvitu světlometů jsou 

nedílnou součásti automobilu Hallovy snímače náprav. Mají za úkol monitorovat náklon 

automobilu způsobený zrychlováním, zpomalováním a zatížením vozidla. Snímače jsou 

umístěny vpředu i vzadu na karoserii a pomocí otočného ramena a táhla jsou spojeny 

s nápravou nebo závěsem kola. Hallův snímač tak měří vzniklý pohyb nápravy nebo závěsu, 

náklon se pak vyhodnotí pomocí rozdílu napětí mezi snímačem přední a zadní nápravy. Pokud 

je vozidlo těmito snímači náprav vybaveno, poznáme už při nastartování, kdy na základě 

údajů poskytnutých Hallovými snímači dochází ke korekci světelných kuželů xenonových 

světlometů [16]. 

Samotné měření je realizované tak, že ve statoru je umístěn Hallův snímač 

v homogenním magnetickém poli. Změny v tomto magnetickém poli jsou vyvolány pohybem 

permanentního magnetu, který je přes otočné rameno a táhlo spojen s nápravou vozidla. 

Získané výsledky měření vyhodnocuje řídicí jednotka vozidla a následně upravuje úhel 

parabol světlometů tak, aby nedocházelo k oslnění protijedoucích vozidel. Na obr. 24 vidíme 

aplikaci tohoto systému v praxi na vozidle Volkswagen Golf V. 
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Obr. 24 Hallův snímač nápravy u vozidla VW Golf V 

 

6.2.3.4 Snímání otáček 

Jedná se o jednu z nejčastějších aplikací Hallova snímače. V motorovém prostoru 

osobního automobilu Hallovy snímače snímají polohu vačkové hřídele, klikové hřídele a také 

snímají otáčky v převodové skříni pro palubní přístroje, vše v závislosti na konstrukci 

pohonné jednotky a převodové skříně. 

Právě u těchto aplikací ukazují Hallovy snímače své přednosti, protože dokážou 

pracovat i za ztížených podmínek jako například při snímání otáček v převodové skříni, kdy je 

Hallův snímač ponořen v oleji. 

Při snímání vačkového hřídele je Hallův snímač umístěn mezi rotorem vačky 

z feromagnetického materiálu a permanentním magnetem. Permanentní magnet tak vytváří 

magnetické pole. Pokud se k Hallovu prvku přiblíží zub rotoru, dojde ke změně síly 

magnetického pole. Tuto informaci Hallův snímač zpracuje a pošle dál řídicí jednotce motoru. 

Podobu výstupního signálu znázorňuje následující obrázek (obr. 25), kde žlutě je vykreslen 

výstupní signál z Hallova snímače u vačkové hřídele a modře je vykreslen výstupní signál 

z Hallova snímače u klikové hřídele. 
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Obr. 25 Výstupní signál Hallova snímače [17] 

 

7 Praktická část 

 

           Cílem praktické části bylo zhodnotit strukturní a chemické vlastnosti tří typů 

komerčně dostupných permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B, které se vyrábí v Číně, a 

N35SH (ø 18x3 mm), N33EH (ø 6x3x3 mm) a N33UH (ø 7,5x4 mm). Všechny tři 

magnety byly opatřeny ochranným povlakem, který je tvořen vrstvou zinku.  

 

7.1 Analytické metody 

7.1.1 Metalografie a vyhodnocení strukturních charakteristik pomocí SOM
20

  

Magnety byly nejdříve ohřevem nad teplotu 350 °C po dobu 15 minut 

demagnetizovány. Dále byly vzorky zalisovány do bakelitu, broušeny na brusných 

papírech do zrnitosti 2000 a leštěny diamantovými pastami s finální zrnitostí 0,7 μm. 

                                                 
20

 SOM – Světelná optická mikroskopie 
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Mikrostruktura vzorku byla vyvolána leptáním v činidle Nital (100 ml Ethanol + 10 ml 

HNO3). 

Vyhodnocení bylo provedeno pomocí inverzního metalografického mikroskopu 

GX51 s možností použití polarizovaného světla, jehož součástí je digitální kamera DP12.  

 

7.1.2 SEM
21

 a chemická analýza pomocí EDX 

Pro pozorování mikrostruktury vzorků a určení chemického složení jednotlivých fází 

byl použit skenovací elektronový mikroskop QUANTA 450 FEG. Snímky mikrostruktury 

byly pořízeny v sekundárních elektronech (SE) a taky ve zpětně odražených elektronech 

(BSE), které umožňují pozorovat materiál v chemickém kontrastu. 

 

7.1.3 Stanovení velikosti zrn 

Velikost zrn fáze Nd2Fe14B byla vyhodnocena pomocí obrazové analýzy, která 

je součástí softwaru AnalySIS. 

 

7.1.4 Magnetické charakteristiky 

Pomocí Hystergrafu HG 200 jsme určili demagnetizační křivku a magnetické 

vlastnosti vzorků.  

 

7.2 Metalografická analýza 

 

Ve struktuře vzorků lze pozorovat dva typy pórovitosti (obr. X-Y). Prvním typem je 

pórovitost po slinovacím procesu, póry jsou většinou sferoidizovány. Druhým typem je 

pórovitost vznikající během metalografické přípravy vzorku vlivem koroze nebo vlivem 

rozpouštění fáze bohaté na Nd v použitých činidlech, přičemž póry mají nepravidelný tvar.  

Mikrostruktura všech zkoumaných typů magnetů se skládá z polygonálních zrn 

základní fáze Nd2Fe14B, mezi nimiž se vyskytují oblasti bohaté na Nd a na další kovy 

                                                 
21

 SEM – Skenovací elektronová analýza 
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vzácných zemin
22

, dále se zde vyskytují oblasti bohaté na B. Použitím polarizovaného 

světla lze jednotlivé fáze lépe rozlišit – světlá místa ukazují fázi bohatou na Nd, rozmazaná 

místa představují póry. 

 

 

Obr. 26 Mikrostruktura magnetu N33UH v naleptaném stavu (a-c); mikrostruktura vzorku 

v polarizovaném světle (d) 

 

                                                 
22

 Další kovy vzácných zemin jako Dy, Pr, Gd. 

a) b) 

c) d) 
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Obr. 27 Mikrostruktura magnetu N33EH v naleptaném stavu (a-c); mikrostruktura vzorku 

v polarizovaném světle (d) 

 

 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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Obr. 28 Mikrostruktura magnetu N35SH v naleptaném stavu (a-c); mikrostruktura vzorku 

v polarizovaném světle (d) 

 

Ideální struktura Nd-Fe-B magnetu by měla obsahovat malé pravidelné zrna fáze 

Nd(Dy)2Fe14B, která jsou izolovaná na hranicích zrn tenkou vrstvou fáze bohatou na Nd, a 

dále fázi Nd(Dy)1+εFe4B4[19].  

Zrna fáze Nd2Fe14B jsou nepravidelně tvarovaná s rozdílnou velikostí. Fázi bohatou 

na Nd lze nalézt nejen podél hranic zrn ve formě tenké vrstvy, ale v místě styku tří zrn ve 

formě větších částic. Tato fáze ale může být snadno zničena během leštění vzorků 

vzhledem k její vysoké chemické reaktivitě. 

 

7.3 SEM/EDX analýza 

 

Díky EDX mikroanalýze byla ve struktuře všech tří vzorků magnetů identifikována 

základní fáze Nd2Fe14B (fáze 1) na základě poměru obsahu železa a kovů vzácných zemin 

(Nd, Dy, Pr, Tb). Tabulky 2-4 shrnují výsledky chemických mikroanalýz jednotlivých typů 

magnetů jako průměrné hodnoty obsahů analyzovaných prvků, místa měření jsou pak 

označeny na snímcích (obr. 29, 30, 31). 

Snímky mikrostruktury v sekundárních (SE) i zpětně odrážených elektronech (BSE) 

jsou na obr. 31 až 33. Pomocí EDX analýzy však nelze vyhodnotit obsah bóru, který musí 

být stanoven jinou metodou. 

c) d) 
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Dále byly ve struktuře, v místě styku tří zrn, identifikovány fáze obsahující kyslík 

a vysoký podíl kovů vzácných zemin (Nd, Pr, Dy, Tb). Tyto fáze jsou rovněž charakteristické 

nízkým obsahem Fe a zvýšeným obsahem Cu. 

 

Tabulka 2 Chemická analýza magnetu N33UH 

Prvek 
O Cu Al Pr Nd Tb Fe Dy Co 

(hm.%) 

Fáze 1 1.50 0.66 0.58 4.78 17.20 2.03 65.98 6.82 0.44 

Fáze 2 13.85 2.39 0.00 16.38 52.54 0.00 2.53 12.03 0.27 

Fáze 3 1.55 1.15 0.03 6.04 23.95 1.03 53.26 12.49 0.50 

Fáze 4 7.92 2.49 0.16 13.61 42.71 0.37 20.56 11.69 0.52 

  (at.%) 

Fáze 1 6.16 0.68 1.41 2.23 7.83 0.84 77.59 2.76 0.50 

Fáze 2 57.21 2.50 0.00 7.74 24.27 0.00 3.02 4.95 0.30 

Fáze 3 7.08 1.32 0.08 3.13 12.12 0.47 69.57 5.61 0.62 

Fáze 4 35.77 2.84 0.43 7.00 21.45 0.16 26.52 5.21 0.64 

 

 

Obr. 29 Mikrostruktura magnetu N33UH 

 

Tabulka 3 Chemická analýza magnetu N33EH 

Prvek 
O Cu Al Pr Nd Tb Fe Dy Co 

(hm.%) 

Fáze 1 1.73 0.89 0.78 4.62 15.86 1.81 63.33 8.70 2.27 

Fáze 2 3.71 5.69 0.16 23.05 51.12 0.68 5.57 3.53 6.49 

Fáze 3 1.73 0.99 0.10 6.24 22.86 1.00 48.80 16.57 1.74 

  (at.%) 

Fáze 1 7.04 0.91 1.89 2.14 7.18 0.74 74.07 3.50 2.52 

Fáze 2 21.41 8.29 0.56 15.13 32.77 0.40 9.26 2.00 10.18 

Fáze 3 8.08 1.15 0.25 3.30 11.82 0.47 65.13 7.62 2.20 
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Obr. 30 Mikrostruktura magnetu N33EH 

 

Tabulka 3 Chemická analýza magnetu N35SH 

Prvek 
O Cu Al Pr Nd Tb Fe Dy Co 

(hm.%) 

Fáze 1 1.63 0.83 1.09 5.58 14.28 24.01 43.41 1.49 1.20 

Fáze 2 16.89 2.29 0.00 14.92 53.44 0.39 6.81 4.93 0.36 

Fáze 2a 8.09 4.08 0.32 16.54 55.59 0.63 9.86 4.05 0.86 

Fáze 3 5.99 5.08 1.11 18.55 46.34 1.04 15.23 1.64 5.04 

  (at.%) 

Fáze 1 6.56 0.84 2.61 2.55 8.89 1.22 75.17 0.47 1.68 

Fáze 2 61.05 2.08 0.00 6.13 21.45 0.14 7.05 1.76 0.35 

Fáze 2a 38.92 4.91 0.90 9.02 29.67 0.30 13.30 1.92 1.09 

Fáze 3 28.12 6.11 3.08 10.12 24.61 0.49 20.11 0.77 6.60 

 

 

Obr. 30 Mikrostruktura magnetu N35SH 
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Obr. 31 SEM snímky mikrostruktury magnetu N33UH v BSE (a-b) a SE (c-d) 

 

 

a) b) 

c) d) 

a) b) 
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Obr. 32 SEM snímky mikrostruktury magnetu N33EH v BSE (a-b) a SE (c-d) 

 

 

 

 

Obr. 33 SEM snímky mikrostruktury magnetu N35SH v BSE (a-b) a SE (c-d) 

c) d) 

a) b) 

c) d) 
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7.4 Velikost zrn 

 

Pomocí software Analysis byla vyhodnocena velikost zrn (feret max) ve všech třech 

magnetech. Získaná data byla statisticky zpracována do podoby histogramu (obr. 34). 

Obecně lze konstatovat, že ve všech vzorcích bylo 80 % zrn menších než 10 um.  

Z důvodu komplexní struktury, obsahující rovněž velké množství pórů a minoritních 

fází, bylo poměrně obtížné separovat jednotlivé hranice zrn pomocí obrazové analýzy (obr. 

35), proto je třeba brát výsledky pouze orientačně. 

 

 

Obr. 34 Statistické vyhodnocení velikosti zrn v jednotlivých vzorcích 
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Obr. 35 Mapy plošné velikosti zrn vzorků N33UH (a), N33EH (b) a N35SH (c) na základě 

programu AnalySIS 

 

7.5 Magnetické vlastnosti 

 

Na obr. 36-39 jsou znázorněny demagnetizační křivky a magnetické vlastnosti 

jednotlivých vzorků na základě analýzy pomocí přístroje HG200 firmy Brockhaus 

Messtechnik. 
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Obr. 36  Vzorek N33UH – demagnetizační křivka; magnetické charakteristiky 

 

 

Obr. 36 Vzorek N33EH – demagnetizační křivka; magnetické charakteristiky 
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Obr. 36 Vzorek N35SH – demagnetizační křivka; magnetické charakteristiky 

8 Závěr praktické části 

 

Na základě provedené mikrostrukturní analýzy, tří komerčně vyráběných magnetů na 

bázi Nd-Fe-B, byly identifikovány majoritní a minoritní fáze ve strukturách vzorků. Dále, 

kromě přítomnosti Nd, byla zjištěna přítomnosti kovů vzácných zemin jako Nd, Pr, Dy a 

Tb. Obsah B se nepodařilo stanovit. 

Ze získaných dat se podařilo určit průměrnou velikost zrn ve vzorcích, pomocí 

softwaru AnalySIS se vytvořila i mapa velikosti zrn. Magnetické vlastnosti se stanovily 

pomocí přístroje HG200. 
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9 Shrnutí 

 

Tato práce měla za cíl shrnout současné poznatky o typech permanentních magnetů na 

bázi Nd-Fe-B, popsat jejich výrobní technologie a uvést jejich nejčastější aplikace 

v automobilovém a transportním průmyslu. Tato relativně mladá slitina neodymu, železa a 

boru se dokázala od svého patentování Dr. Sagawou v roce 1983 prosadit v mnoha 

průmyslových odvětvích.  

Většina čidel a snímačů v automobilech je dnes realizovaná pomocí permanentních 

magnetů na bázi Nd-Fe-B, jakožto součást Hallových snímačů. Jejich úkolem je podávat 

informace řídicí jednotce vozidla pro vyhodnocení a další zpracování. Kromě snímačů 

v automobilech nacházejí magnety na bázi Nd-Fe-B uplatnění v automobilovém průmyslu 

jako součást elektromotorů. Buďto se jedná o elektromotory sloužící pro pohon mechanizmu 

oken, centrálního zamykání, palivového čerpadla a dalších, nebo jakožto pohon samotného 

automobilu. A právě v oblasti elektromobility se Nd-Fe-B magnetům předpovídá velký 

potenciál. 

          Aplikace magnetů na bázi Nd-Fe-B se ovšem nevztahuje pouze na automobilový a 

transportní průmysl. Své pole působnosti mají i v IT průmyslu, jako dnes již nedílná součást 

harddisků, v lékařství jako součást přístroje na magnetickou rezonanci. Díky jejich 

vlastnostem je najdeme všude tam, kde je zapotřebí vysoké magnetické výkonnosti. Zároveň 

magnety na bázi Nd-Fe-B nabízí výborný poměr výkonu k velikosti a proto lze jejich aplikací 

zmenšit výslednou velikost a hmotnost samotného produktu.  

 

 

 

  



Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                                                      Ostrava 2014 

 

47 

 

Seznam použitých pramenů a literatury 

[1] LUO, Y. Development of NdFeB Magnet Industry in New Century. Journal of Iron and 

Steel Research, International [online]. 2006, vol. 13 [cit. 6. března 2013]. Dostupné z: 

<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1006706X08601557>. ISSN 1006-

706X. 

[2] BENECKI, W., CLAGGETT, T. and TROUT, S. Permanent magnets 2010-2020: a 

comprehensive overwiew of the global permanent magnet industry. Highland Beach, 

2010. 400 s. OCLC 683273663. 

[3] Sinomag [online]. 2004, datum poslední revize 27.3.2005 [cit. 8. března 2013]. Dostupné 

z:<http://www.sinomag.cz/sinomag.cz/data/sinomag/downloads/Permanentni_magnety.p

df>. 

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

materials by different processing routes. Journal of Physics D: Applied Physics [online]. 

2000, vol. 33 [cit. 25. března 2013]. Dostupné z:<http://iopscience.iop.org/0022-

3727/33/17/201>. 

[5] NdFeB-info [online]. 2010, [cit. 3. dubna 2013]. Dostupné z:< http://www.ndfeb-

info.com/information.aspx>. 

[6] Aceso [online]. 2008, [cit. 5. dubna 2013]. Dostupné z:< 

http://www.aceso.cz/inductotherm-group/vakuove-indukcni-taveni-(vim).html>. 

[7] BROWN, D., MA, B. M., CHEN, Z. Developments in the processing and properties of 

NdFeb-type permanent magnets. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2002, 

248, p. 432 – 440.  

[8] LYUBINA, J. Preparation and characterisation [online]. [cit. 16. března 2014]. 

Dostupné z:< http://magnetism.eu/esm/2007-cluj/abs/Lyubina2-abs.pdf>. 

[9] WEICKHMANN, M. Nd-Fe-B Magnets, Properties and Applications [online]. [cit. 16. 

března 2014]. Dostupné z: 

<http://www.vacuumschmelze.com/fileadmin/documents/pdf/fipublikationen/2009/NdFe

B_Magnets___Properties_and_Applications_revised_13_03_09.pdf>. 

[10] MUKAI, T., INAGUMA, T., SAKAMOTO, H., OKAMURA, N. Development of Nd-

Fe-B Anisotropic Bonded Magnets. Nippon Steel Technical Report, 1993, No. 59, p. 59 

– 64. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1006706X08601557
http://www.sinomag.cz/sinomag.cz/data/sinomag/downloads/Permanentni_magnety.pdf
http://www.sinomag.cz/sinomag.cz/data/sinomag/downloads/Permanentni_magnety.pdf
http://iopscience.iop.org/0022-3727/33/17/201
http://iopscience.iop.org/0022-3727/33/17/201
http://www.ndfeb-info.com/information.aspx
http://www.ndfeb-info.com/information.aspx
http://www.aceso.cz/inductotherm-group/vakuove-indukcni-taveni-(vim).html


Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství                                                      Ostrava 2014 

 

48 

 

[11] ČERNÝ, O., DOLEČEK, R., NOVÁK, J. Synchronní motory s permanentními magnety 

pro trakční pohony kolejových vozidel. Vědeckotechnický sborník ČD, 2010, č. 29, p. 1-

9. 

[12] MICHNA, S. Prášková metalurgie [online]. [cit. 16. března 2014]. Dostupné z:< 

http://www.stefanmichna.com/download/progresivnitechnologie/praskova_metalurgie.p

df>. 

[13] Prothean Electric [online]. 2014. [cit. 16. března 2014]. Dostupné z:< 

http://www.proteanelectric.com/en/overview/>. 

[14] PIKULA, J. Návrh absolutních snímačů polohy s Hallovými sondami. Brno: Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2009. 67 s. Vedoucí diplomové 

práce Ing. Pavel Houška, Ph.D. 

[15] Audi World [online]. [cit. 12. února 2013]. Dostupné z:< 

http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2821623>. 

[16] VLČEK, J. Snímače v motorových vozidlech [online]. [cit. 16. března 2014]. Dostupné 

z:< file:///C:/Users/Uzivatel/Downloads/000102_cidla_snimace.pdf>. 

[17] TiePie automotive [online]. [cit. 19. února 2013]. Dostupné z:< http://www.tiepie-

automotive.com/en/Articles/Diagnostics/Engine_stall_on_Voyager>. 

[18] XIAO, Y., LIU, S., MILDRUM, H. F., STRNAT, K. J., RAY, A. E. The effects of 

variol alloying elements on modifying the elevated temperature magnetic properties of 

sintered Nd-Fe-B magnets. American Institute of Physics. 1988, No. 63  

[19] COEY, J. M. D. Rare-earth Iron Permanent Magnets (Monographs on the Physics 

and Chemistry of Materials). 1996, Clarendon Press, pp. 542. ISBN 0198517920. 

 

 

 


