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Abstrakt 

 
Recyklace odpadních magnetů na bázi Nd-Fe-B s cílem opětovně získat permanentní magnety 

byla provedena metodou „magnet to magnet“, kdy se aplikoval proces vodíkové dekrepitace a 

powder blending technology. Vodíková dekrepitace probíhala při teplotě 250 °C a tlaku 

přibližně 0.1 MPa, kdy byl výsledný prášek smíchán s hydridem neodymu NdH2, mlet ve 

vibračním mlýně v izopropylalkoholovém médiu a lisován v příčném magnetickém poli. 

Výlisky byly slinovány při teplotě 1118 °C po dobu 2 hodin s následným tepelným 

zpracováním. Na základě výsledků byla u recyklovaných magnetů zjištěna lepší koercivita a 

remanence než u výchozích odpadních magnetů, což souviselo s difundováním Dy do povrchu 

zrn Nd(R)2Fe14B a vytvořením „core-shell“ struktury. Další použitou metodou zpracování 

odpadních magnetů byla metoda strip casting, kdy se získala základní slitina aplikovatelná ve 

výrobě nových magnetů. Korozní odolnost vybraných recyklovaných magnetů byla provedena 

pomocí elektrochemického testování, kde byly měřeny hodnoty korozního potenciálu Ecor, 

polarizačního odporu Rp, rychlosti koroze rc a odolnost proti bodové korozi se záznamem 

polarizační křivky a určení konvenční hodnoty potenciálu pittingu Ep a repasivace Er. Korozní 

odolnost byla testována i v solné mlze, kde byly vzorky exponovány po dobu 80 h. V tomto 

případě byly výsledky hodnoceny na základě hmotnostního nárůstu u testovaných vzorků.  
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Abstract 

 
The recycling of waste magnets based on Nd-Fe-B in order to recover permanent magnets was 

performed by the "magnet to magnet" method, which applied the process of hydrogen 

decrepitation and power blending technology. The hydrogen decrepitation was carried out at a 

temperature of 250 ° C and at a pressure of approximately 0.1 MPa, when the resulting powder 

was mixed with neodymium hydride NdH2, fine milled in a vibratory ball mill in isopropyl 

alcohol medium and pressed in a transverse magnetic field. The compacted magnet blanks were 

sintered at 1118 ° C for 2 hours followed by heat treatment. Based on the results, recycled 

magnets showed better coercivity and remanence than the initial waste magnets, which were 

associated with the diffusion of Dy and the formation of a "core-shell" structure of Nd 

(R)2Fe14B based grains. Another method used to process waste magnets was the strip casting 

method, which yielded a base alloy applicable in the production of new magnets. Corrosion 

resistance of selected recycled magnets was performed by electrochemical testing, where the 

values of corrosion potential Ecor, polarization resistance Rp, corrosion rate (rc) and resistance 

to pitting corrosion were recorded with polarization curve recording and determination of 

conventional pitting potential (Ep) and repassivation (Er). Corrosion resistance was also tested 

by salt spray corrosion test, to which the samples were exposed for 80 h. In this case, the results 

were evaluated on the basis of the weight gain of the tested samples. 

 

 

 

Key words: permanent magnets, Nd-Fe-B magnets, recycling, waste magnet, EOL magnets, 
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Úvod 

 
Permanentní magnety na bázi Nd-Fe-B jsou pro dnešní společnost nepostradatelné z důvodu 

použití v různých aplikacích, jako jsou elektromobily, větrné turbíny, robotické systémy, 

domácí spotřebiče a spotřební elektronika. Ve srovnání s jinými permanentními magnety 

(Alnico, feritové magnety) nabízejí Nd-Fe-B magnety podstatně silnější magnetické pole 

vzhledem k jejich velikosti, což je učinilo vhodnými pro vysoce výkonné výrobky s 

kompaktním designem. Klíčovými prvky při výrobě Nd-Fe-B magnetů jsou prvky vzácných 

zemin (REE), jako je neodym a dysprosium, které čelí potenciálnímu narušení dodávek. Právě 

recyklace permanentních magnetů může být dobrým zdrojem REE, díky čemu lze 

minimalizovat globální závislost na čerstvě těžených REE. V poslední době se recyklace prvků 

vzácných zemin, které lze extrahovat z použitých magnetů, stala důležitou oblastí výzkumu 

právě kvůli problémům s klesajícími přírodními zdroji, které jsou potřebné k zajištění zásob 

těchto materiálů. Celkově se očekává, že recyklace magnetů Nd-Fe-B bude prospěšná z 

hlediska životního prostředí ve srovnání s výrobou magnetů využívajících primární REE, které 

jsou v současné době praktikovány. Právě problematikou recyklace neodymových magnetů se 

zabýváme v této práci, kde jsou porovnány běžné výrobní postupy těchto magnetů 

s recyklačními metodami, a zároveň jsou hodnoceny a srovnány vlastnosti původních i 

recyklovaných magnetů tohoto typu. 

 
1. Permanentní magnety 
 

Permanentní neboli tvrdé magnety patří mezi ferromagnetické materiály. Feromagnetické 

materiály vykazují paralelní zarovnání magnetických momentů (obr.1), což má za následek 

velkou magnetizaci i v nepřítomnosti magnetického pole. To znamená, že si po předchozím 

zmagnetizování zachovají svůj magnetismus, a to bu� úplně̌ nebo alespoň z části. Permanentní 

magnety dodávají vysoký magnetický tok v kombinaci s vysokou stabilitou proti demagnetizaci 

a tyto vlastnosti je činí nezbytnými v moderním životě. Jsou klíčovými součástmi účinných 

motorů a elektrických strojů a jsou nedílnou součástí získávání a přeměny energie, výroby 

energie, výroby senzorů a mnoha dalších zařízení založených na automatizaci [1,2].  
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Obr. 1 Grafické znázornění Ferromagnetických a paramagnetických momentů [3]. 

 

Permanentní magnety se za posledních desítek let vyvíjely a jedním z průlomu, ke kterému 

došlo na začátku 50. let v Nizozemsku, bylo tzv. rozbití „tvarové bariéry“. Magnety musely být 

předtím vyráběny v nepohodlných tvarech, aby nedocházelo k vlastní demagnetizaci. 

V současné době se vyrábějí v různých variantách (obr. 2), vykazují mnohem vyšší koercivitu, 

což znamená, že jsou mnohem stabilnější než magnety vyráběné dříve [1]. 

 

 
Obr. 2 Varianty tvarů permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B [4]. 

 
 
2. Vlastnosti permanentních magnetů 
 

Kvalita magnetu je dána jeho magnetickými vlastnostmi, které jsou definovány 

charakteristickými vlastnostmi materiálu, tj. složením, krystalovou strukturou a 

mikrostrukturou. Složení a krystalová struktura určují elektronovou strukturu atomů a tím 

„atomový“ původ vnitřních vlastností magnetických materiálů. Naopak mikrostruktura určuje 

přenos vnitřních vlastností na vnější, které popisují technické vlastnosti těchto magnetických 

materiálů [5]. 
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2.1. Intrinsické (vnitřní) vlastnosti  
Vnitřní vlastnosti magnetického materiálu jsou charakteristické pro materiál a nejsou ovlivněny 

mikrostrukturou (např. velikostí zrna a orientací krystalů zrn). Mezi tyto vlastnosti patří 

Curieho teplota, saturační magnetizace a magnetokrystalová anizotropie [5]. 

 

2.1.1. Curieho Teplota 

 

Curieův bod, nazývaný také Curieho teplota, je vyšší než maximální pracovní teplota 

magnetického materiálu a při jeho dosažení ztrácí tyto materiály své magnetické vlastnosti. 

Jednotky tohoto parametru jsou udávány ve stupních Celsia (°C). 

 

Ve feromagnetických materiálech, jsou magnetické momenty orientovány v každé 

mikroskopické oblasti (doméně) stejným směrem, takže se jejich magnetická pole navzájem 

posilují. Zvýšením teploty na Curieho bod se zcela naruší spontánní uspořádání, tzn., dochází 

k fázovému přechodu druhého řádu a zůstává jen slabý druh obecnějšího magnetického 

chování, nazývaného paramagnetismus (obr. 1 a 3). Když jsou tyto materiály zpětně ochlazeny 

pod jejich Curieho teplotu, magnetické momenty atomů se spontánně vyrovnají, takže 

ferromagnetismus opět „ožívá“ [5]. 

 

Paramagnetické materiály jsou považovány za nemagnetické, protože magnetizace je relativně 

malá a přetrvává pouze za přítomnosti vnějšího magnetického pole.  

 

 
Obr. 3 Schematicky znázornění orientace feromagnetických momentů při rostoucí teplotě. 

Přechod z Ferromagnetismu do Paramagnetismu [6].  
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2.1.2. Saturační magnetizace (MS) 

 

Pro analýzu magnetických vlastností struktury určité látky je vždy potřeba znát velikost její 

saturační́ magnetizace MS. K jejímu měření lze použít například vibrační́ magnetometr (VSM 

– vibrating sample magnetometer) [5].  

 

Saturační neboli nasycená magnetizace je maximální indukovaný magnetický moment, který 

lze získat v magnetickém poli, kdy se zvyšováním intenzity magnetického pole již nedochází k 

dalšímu zvyšování magnetizace a dochází k nasycení materiálu. Saturační magnetizace je tedy 

měřítkem maximálního množství pole, které může být generováno materiálem. Její velikost je 

dána součinem koncentrace atomů a magnetického momentu každého atomu. Po odstranění 

vnějšího magnetického pole zůstává v materiálu remanentní (zbytková) magnetizace Br [5]. 

 

2.1.3. Magnetická anizotropie 

 

Magnetická anizotropie je fyzikální vlastnost, která způsobuje rozdíly v množství magnetické 

energie, jenž je nezbytná pro magnetizaci magnetu, v různých směrech. Dá se také popsat jako 

závislost vnitřní energie systému na směru spontánní magnetizace, kdy spontánní ́magnetizace 

feromagnetických látek obvykle stáčí svůj směr do jedné́ nebo více preferovaných os či rovin. 

Silné permanentní magnety mají své magnetické domény orientované ve směru preferované 

osy, čímž maximalizují svou sílu. Energetický termín tohoto druhu se nazývá energie 

magnetické anizotropie. Obecně platí, že většina druhů magnetické anizotropie souvisí s 

krystalovou symetrií materiálu, což se nazývá magnetokrystalová anizotropie. Anizotropie 

může také souviset s mechanickým namáháním v systému a v tomto případě se jedná o 

magnetostrikční anizotropii [5,7]. 

 

2.1.3.1. Magnetokrystalová anizotropie 

 

Magnetokrystalová anizotropie je jev, při kterém se vnitřní energie (energie magnetické 

anizotropie) mění podle směru magnetizace v materiálu, který souvisí s hlavními osami 

krystalové mřížky. Tento druh anizotropie se značí K1 a patří k intrinsickým vlastnostem 

každého materiálu [7]. Vlastnosti magnetů na bázi kovů vzácných zemin (KVZ) závisí na 

fenoménu jednoosé magnetokrystalové anisotropie. To znamená, že mají krystalovou strukturu 

s jedinečnou osou, která odpovídá ose snadné magnetizace. V případě sloučeniny Nd2Fe14B 
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budou všechny magnetické momenty feromagnetických atomů spontánně usměrněny do směru 

osy c. Slinované magnety na bázi Nd-Fe-B jsou vyráběny z prášku, který se se skládá z 

monokrystalických částic. Pokud jsou tyto částice usměrněny v průběhu lisování externím 

magnetickým polem (až 4 T), osa c všech částic (zrn) je orientována ve stejném směru  [8]. 

 

Magnetokrystalová anizotropie ve feromagnetismu znamená, že magnetizace magnetu v 

jednom směru vyžaduje více energie než v jiných směrech. Je tomu tak proto, že energetické 

úrovně hlavních os krystalové mřížky se v každém směru liší [7]. 

 

2.2. Extrinsické (vnější) vlastnosti 
 

Vnější neboli „technické“ magnetické ukazatele se vztahují k těm vlastnostem, které jsou 

závislé na mikrostruktuře magnetu. Ve struktuře hystereze se projeví mikrostrukturální rysy, 

jako je velikost jednotlivých zrn a jejich relativní usměrnění uvnitř magnetu. Zásadní vnější 

parametry jsou remanence Br a koercivita (Hcb, Hcj). Oba parametry přispívají k pravoúhlosti a 

rozšíření magnetizační smyčky, která má přímý dopad na maximální energetický součin 

(BH)max [1,5]. 

 

2.2.1. Remanence  

 

Remanence Br s jednotkou T (Tesla) je zbývající magnetické pole nacházející se v materiálu 

poté, co se aplikované magnetické pole sníží na nulu. Remanence, která se také nazývá jako 

remanentní magnetická indukce je odvozena od stejného slova jako „zbytek“ nebo „zbývající“, 

takže si ji můžeme představit jako magnetické pole, které zůstává v materiálu po uvolnění 

vnějšího magnetického pole [5,9,10]. 

 

Na základě hodnoty remanence a tvaru křivky, kterou generujeme za působení vnějšího 

magnetického pole, můžeme určit, zda je studovaný vzorek tvrdým nebo měkkým 

magnetickým materiálem. Remanence má jiné důsledky pro tvrdé magnetické materiály než 

pro měkké. Po uvolnění aplikovaného magnetického pole si magneticky tvrdý materiál 

zachovává velké množství své saturační magnetizace, což znamená, že si po uvolnění 

zachovává určitý stupeň permanentního magnetismu [1,5]. 
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2.2.2. Koercivita 

 

Koercivita je tzv. odpor magnetického materiálu proti působení opačného vnějšího 

magnetického pole. Udává tedy míru intenzity magnetického pole, která je potřebná 

k odmagnetování magnetu. Čím je koercivita vyšší, tím je materiál magneticky tvrdší. 

Koercivita je vždy studována ve druhém kvadrantu demagnetizační B-H křivky. I když je druhý 

kvadrant řízen zápornými hodnotami „x“, koercivita je vždy vyjádřena jako kladné číslo, 

protože vyjadřuje absolutní hodnotu demagnetizačního pole [1,5]. 

 

Permanentní magnety jsou magnetické materiály se silnou koercivitou, vyšší než 1 kA/m, což 

je hraniční hodnota mezi měkkými a tvrdými magnetickými materiály. Rozlišují se dva různé 

druhy koercivity – Hcb a Hcj [9]. 

 

• Hcb – neboli normální koercivita. Jedná se o bod na B-H křivce, kde je vnitřní pole 

magnetu zcela zrušeno protilehlým polem. V tomto bodě je demagnetizace stále 

obnovitelná, protože magnet neztratil svou polaritu [9]. 

• Hcj – je známá jako vnitřní koercivita. Jedná se o bod, kde byla polarizace magnetu 

snížena na nulu. V tomto okamžiku magnetické domény ztratily svoji polaritu nebo 

anizotropii a mohou být znovu magnetizovány, pokud nedošlo k fyzickému poškození 

magnetu [9]. 

 

Koercivita je v systému SI vyjádřena v A/m nebo kA/m (ampér na metr /kiloampér na metr).

  

2.2.3. Maximální energetický součin 

 

Maximální energetický součin (BH)max s jednotkou J/m3 představuje hustotu magnetické 

energie vytvořenou v prostoru mezi dvěma magnetickými póly magnetu, tj. statickou 

magnetickou energii na jednotku objemu vzduchové mezery. Jedná se o maximální součin 

zbytkového magnetismu Br a vnitřní koercivity Hcj, kdy jeho velikost přímo indikuje výkon 

magnetu. Čím větší je energetický součin, tím silnější jsou magnety z hlediska magnetických 

vlastností. [5,11]. 

 

V hysterezní smyčce je (BH)max znázorněn jako obdélník, který lze zkonstruovat uvnitř druhého 

kvadrantu. Hodnota (BH)max představuje energii potřebnou k úplné demagnetizaci 
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permanentního magnetu. Jinými slovy hodnotí maximální množství užitečné práce, kterou 

může permanentní magnet vykonat [5].  

 

Na obr. 4a je zobrazena tzv. ideální hysterezní smyčka permanentního magnetu. Klasická 

hysterezní smyčka permanentních magnetů, která je oproti hysterezní smyčce magneticky 

měkkých materiálů široká, je patrná na obr. 4b. Ve druhém kvadrantu hysterezní smyčky na 

obr. 4c je znázorněn maximální energetický součin (BH)max spolu s pracovním bodem [12].  

 

 
Obr. 4 Grafické znázornění hysterezní smyčky: a) Ideální hysterezní smyčka, b) Typická 

hysterezní smyčka permanentních magnetů, c) Znázornění maximálního energetického 

produktu ve druhém kvadrantu hysterezní smyčky spolu s pracovním bodem [12] . 

 

 

Rozdíl mezi prvním a druhým kvadrantem hysterezní smyčky je takový, že v prvním kvadrantu 

se projevuje chování materiálu při magnetizování. Při použití vnějšího magnetického pole o 

síle H se magnetické momenty orientují rovnoběžně s tímto polem. Druhý kvadrant hysterezní 

smyčky je označován jako demagnetizační křivka. Křivky ve třetím a čtvrtém kvadrantu jsou 

stejné jako v prvních dvou kvadrantech, jen se zde magnetizace otáčí o 180 ° (je v opačném 

směru) – viz obr. 5 [5,10,13]. 
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Obr. 5 Hysterezní smyčka magnetického materiálu [13].  

 

3. Odpady z permanentních magnetů 
 
Odpady z permanentních magnetů pocházejí ze dvou zdrojů. Z průmyslových odpadů 

získaných během výrobních procesů a z tzv. EOL (End of life) magnetů, což jsou odpady 

vzniklé z produktů po skončení jejich životnosti [14,15].  

Průmyslové odpady vznikají během celého procesu výroby slinovaných magnetů Nd-Fe-B. 

Mezi několik hlavních zdrojů jsou zahrnuty strusky z pece během tavení a odlévání pásků, ultra 

jemné prášky vzniklé během tryskového mletí, vadné bloky vzniklé lisováním a slinováním, 

šrot a kaly vytvořené během obrábění. V případě průmyslového odpadu existuje málo 

informací o jeho celkovém objemu (zbytků Nd-Fe-B před spotřebou, které jsou k dispozici pro 

recyklaci). Je to hlavně z toho důvodu, že většina z těchto materiálů je již interně recyklována 

společnostmi výrobce. Protože tyto odpady vznikají před magnetizací objemového magnetu, 

není vyžadována před jejich recyklací demagnetizace. A vzhledem k tomu, že nejsou pokryty 

dalším ochranným materiálem či obalem, nevyžadují žádné fyzické separační zpracování 

(demontáž), jako tomu je u EOL odpadů [15].  

Velká část těchto odpadů si obvykle zachovává svou strukturu a magnetické vlastnosti. Je tedy 

možné je opět zařadit do procesu. Výjimkou jsou kaly, které jsou během procesu obrábění vždy 

silně oxidovány a obsahují tak mnoho pevných a kapalných nečistot. Po odstranění organických 
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znečišťujících látek jsou tyto odpady předány k hydrometalurgickému zpracování za účelem 

získání REE (Rare Earth Elements – kovy vzácných zemin) [15] . 

V posledních letech přitahovala recyklace odpadů ze slinovaných magnetů Nd-Fe-B rostoucí 

pozornost kvůli obavám o ochranu životního prostředí a dodávky kovů vzácných zemin. 

Obzvláště hromadné odpady ze slinovaných magnetů Nd-Fe-B jsou cenným sekundárním 

zdrojem kovů vzácných zemin s ohledem na tyto dvě skutečnosti [15]: 

• obsahují celkový obsah vzácných zemin vyšší než 30 hm. %  

• udržují fyzikální a chemické vlastnosti původních magnetů i při zhoršení vlastností 

povrchů v důsledku koroze a kontaminace [14]. 

Vzhledem k malému tržnímu podílu evropských výrobců magnetů je poptávka po kovech jako 

neodym a dysprosium, které se primárně používají k výrobě magnetů Nd-Fe-B, nízká. Oba 

kovy se do EU dovážejí hlavně ve formě magnetů nebo výrobků obsahujících magnet. Budoucí 

trhy s recyklovaným neodymem a dysprosiem proto pravděpodobně nebudou pouze v Asii [16]. 

Přestože byly v posledních desetiletích vyvinuty procesy recyklace v laboratorním měřítku, 

mnoho z nich nebylo rozšířeno tak, aby odpovídalo průmyslovým požadavkům. Hlavní 

technologie, které se aktuálně používají k zpětnému získání REE, jsou hydrometalurgické a 

pyrometalurgické procesy. Hlavní nevýhodou hydrometalurgického procesu je použití velkého 

množství chemikálií, zatímco pyrometalurgický proces spotřebovává obrovské množství 

energie. Tyto technologické obtíže, které existují současně s nedostatkem pobídek pro recyklaci 

a neefektivním sběrem šrotu, představují hlavní překážky pro zpětné získávání REE z EOL 

produktů [17]. 

Teoretický recyklační potenciál byl definován jako celkové množství EOL odpadu z Nd-Fe-B 

magnetů s výjimkou odpadů, které vznikly v postprodukci. U tohoto typu zdroje je recyklační 

potenciál velmi vysoký. Sledované období bylo zvoleno do roku 2040, aby se na jedné straně 

zohlednil dlouhý životní cyklus hlavních aplikací a na druhé straně byla přijatelná přesnost 

předpovědi. V tabulce 1 jsou shrnuty předpoklady pro průměrný obsah magnetů v dané 

aplikaci, poměr Nd/Dy (%) a průměrnou životnost daného produktu. Protože Pr a Tb jsou 

minoritní složky a náhražky výše uvedených prvků, nebyly brány v úvahu [16]. 
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Tabulka 1 Předpoklady pro průměrný obsah  magnetů v dané aplikaci, poměr Nd/Dy a 

průměrná životnost magnetu [16]. 

Aplikace Průměrný obsah 
magnetu 

Nd/Dy 
(%) 

Průměrná 
životnost magnetu 

Elektrické automobily 2500 g 27/5 15 

Hybridní elektrické automobily 1500 g 27/5 15 

Pomocné motory vozidel 175 g 29/3 15 

Průmyslové motory - 29/3 - 

Elektrická kola 270 g 28/4 5 

Větrné turbíny – přímý pohon 650 kg/MW 28/4 22 
Větrné turbíny – hybridní 
pohon 160 kg/MW 28/4 22 

Magnetická rezonance 2,5 t 31/1 12 

HDD 5,67 t 32/0 6 

Audio zařízení - 32/0 - 
 

Z obsahu magnetu na jednotku bylo získáno pro sledované období 2018–2040 výsledné 

množství magnetu pro jednotlivou aplikaci v tunách za rok, které je znázorněno ve formě grafu 

na obr. 6. Je vidět, že roční teoretický recyklační potenciál se v příštích 10 letech zvýší jen 

mírně. V tomto období dominují motory elektrických a hybridních vozidel, přístroje pro 

magnetickou rezonanci a elektrická kola. K výraznému nárůstu může dojít od roku 2028, což 

je způsobeno hlavně očekávaným průnikem HEV (hybridních elektrických vozidel), EV 

(elektrických vozidel) a elektrokol na trh. Podíl větrných turbín se od roku 2030 zvýší, ale i 

přesto do roku 2040 zůstává poměrně nízký. Celkový teoretický recyklační potenciál v daném 

období je přibližně 233 000 t Nd-Fe-B magnetů, což přibližně odpovídá 66 600 t Nd a 7900 t 

Dy [16]. 

 



 

- 11 - 
 

 
Obr. 6 Výsledné množství magnetu na aplikaci v tunách za rok [16]. 

 

3.1. Separace EOL magnetů 
 

V závislosti na typu aplikace se velikost Nd-Fe-B magnetů ve výrobcích EOL může značně 

lišit, což určí jejich způsob separace. Rozdělení typů EOL magnetů je následující: 

• velké (např. generátory, motory) 

• středně velké (např. pevné disky, klimatizační jednotky a pračky)  

• malé magnety (např. mobilní telefony a reproduktory). 

 

Velké magnety 

 
Pro relativně větší magnety v generátorech větrných turbín a motorů je identifikace a demontáž 

magnetové části poměrně snadná. Mohou být demontovány i ručně, ale stále potřebují 

demagnetizaci kvůli silnému magnetickému poli, které zůstává uvnitř magnetů. Obecně platí, 

že jsou v současné době dvě možnosti demagnetizace, a to tepelná a netepelná úprava. Při 

tepelném zpracování se produkt EOL zahřívá nad Curieho teplotu sloučeniny Nd(R)2Fe14B 

magnety (tj. 310-400 °C v závislosti na chemickém složení), kdy ztrácí své magnetické 

vlastnosti. Tato metoda má přínos v zajištění úplné demagnetizace, ale potýká se s dalšími 

problémy. Organická lepidla a pojiva obklopující magnet se při těchto teplotách taví a oxidují, 

čímž se zvyšuje obsah uhlíku v části magnetu. Pokud není magnet EOL oxidován a zkorodován, 
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je možné jej po řádné re-magnetizaci přímo znovu použít. Nicméně, vysoký obsah uhlíku je 

škodlivý pro magnetické vlastnosti a snižuje účinnost nového magnetu [15]. 

 

Středně velké magnety 

 

U středně velkých magnetů mají společnosti Hitachi Metals a Mitsubishi Materials vyvinuté 

demontážní systémy pro fyzickou separaci Nd-Fe-B magnetů z pevných disků, klimatizačních 

jednotek a praček. V případě pevných disků separace probíhá tím způsobem, že jsou souhrnně 

dány do rotujícího bubnu, kde je cílem uvolnit šrouby třepáním a nárazem pevných disků do 

stěn bubnu. Poté jsou konstrukční součásti demontovány. Tímto způsobem je možné 

demontovat 100 pevných disků naráz s výkonem 200 pevných disků za hodinu, což je mnohem 

rychlejší než ruční demontáž. V případě klimatizačních zařízení jsou magnety uvnitř rotorů 

kompresorů. Po odříznutí krytu lze rotory ručně vyjmout. Rotor se demontuje a demagnetizuje 

tepelně nebo netepelně. Magnety z motorů s přímým pohonem v pračkách jsou tepelně 

demagnetizovány [15]. 

 

Malé magnety 

 

Navzdory jejich malé velikosti je množství Nd-Fe-B magnetů tohoto typu opravdu značné díky 

velké spotřebě EOL produktů, ve kterých jsou obsaženy (mobilní telefony, přehrávače, 

reproduktory a další domácí elektronika). Hmotnost těchto magnetů se pohybuje mezi 0,16 až 

0,72 g. Se současným stavem techniky je většina odpadní elektroniky (OEE) nejprve 

odseparována od toxických či nebezpečných komponentů jako celek bez jakékoli před-

demontáže. Poté následuje recyklační proces [15]. Na obr. 7 jsou zobrazeny fotografie těchto 

malých magnetů.  
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Obr. 7 a) Nd-Fe-B magnety z malých zařízení (zobrazeno šipkami); b) části Nd-Fe-B magnetů 

z mobilních telefonů [15]. 

 

3.2. Opětovné použití magnetů  
 

Magnety z EOL odpadů lze přímo opětovně použít pro stejný produkt/aplikaci díky jejich 

demagnetizaci a následné re-magnetizaci. Toto přímé opětovné použití je jednoznačně 

nejekonomičtějším a nejekologičtějším způsobem využití odpadu, a to díky minimální spotřebě 

energie, absence chemikálií a nulové tvorbě odpadu. Na druhou stranu je metoda použitelná 

pouze v případě, že odpadní magnet není poškozený, vysoce znečištěný a zkorodovaný, což má 

za následek nízké magnetické vlastnosti „obnoveného“ magnetu [14]. 

 

3.3. Přímé recyklační metody 
 

Odpadní magnety z EOL i průmyslové odpady na bázi Nd-Fe-B vyžadují povrchové zpracování 

za účelem odstranění povlaku nebo kontaminace. V současné době mohou být recyklační 

metody rozděleny do dvou skupin: 1. získaní slinovaných magnetů z odpadních magnetů 

(metoda magnet to magnet), 2. získání magnetického prášku z odpadních magnetů a výroba 

plastem pojených magnetů [14]: 

 

• Recyklace magnetu na magnet (metoda magnet to magnet) – populární technika, která 

byla zavedena na úroveň hromadné (průmyslové) výroby; zahrnuje vodíkovou 

dekrepitaci (viz dále) a jemné mletí odpadních magnetů na monokrystalické prášky a 

následnou konvenční techniku slinování. Touto metodou mohou recyklované slinované 

magnety získat podobné magnetické vlastnosti jako původní odpadní magnety. Při 
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slinování a tepelném zpracování výlisků z recyklovaných práškových směsí jsou 

aplikovány procesy difuze po hranicích zrn a strukturování hranic zrn, které vedou k 

dosažení vyšší koercivity než u původních magnetů [14].  

 

• Odpadní magnety zpracované na magnetické prášky a plastem pojené magnety – 

k výrobě magnetických prášků z odpadních magnetů se používají tři metody – vodíková 

dekrepitace (HD), proces HDDR (hydrogenace, disproporce, desorpce, rekombinace) a 

melt spinning (MS), které umožňují získat monokrystalické prášky, texturované 

polykrystalické prášky a náhodně uspořádané polykrystalické prášky [14]. První dva 

typy prášků mohou být použity na výrobu anizotropních plastem pojených magnetů, 

třetí typ pak na výrobu izotropních plastem pojených magnetů. 

 

o Vodíková dekrepitace (HD) – struktura magnetu Nd-Fe-B se skládá z hlavní 

magnetické fáze Nd(R)2Fe14B a Nd-fáze (Nd-rich phase), která je umístěna na 

hranicích zrn a mezi zrny hlavní fáze. Tato fáze snadno absorbuje vodík při 

pokojové teplotě a při tlaku vodíku <1 bar. To má za následek tvorbu hydridu 

neodymu. Vzniklý NdHx má jinou krystalovou mřížku než původní Nd-fáze 

s většími mřížkovými parametry, čímž dojde k nárůstu jejího objemu o 20 %. 

Počáteční porucha je převážně intergranulární povahy, ale exotermická povaha 

reakce způsobuje, že se slitina zahřeje a vodík je následně absorbován matricí za 

tvorby tuhého roztoku Nd2Fe14BHx. Objem mřížky Nd2Fe14BHx se zvětší o cca 

4.5-5 % [8]. Následkem expanzního pnutí dochází ke vzniku řady mikrotrhlin a 

rozpadu materiálu na částice (kousky) o velikosti 10–1000 μm. Při průniku vodíku 

dochází k rozrušení. Detailně je proces popsán v kapitole 5. 

 

o HDDR – Prostřednictvím procesu HDDR (hydrogenace, disproporce, desorpce, 

rekombinace) jsou původní velká zrna o průměru přibližně několika desítek až 

stovek mikrometrů upravena na jemná a stejnoměrná zrna s průměrem 

submikronu (<1 µm). Touto metodou lze získat magneticky anizotropní prášky 

[14]. HDDR proces zahrnuje dekrepitaci vodíkem, ohřev sypké slitiny ve vodíku 

na 800 °C, desorpci při vysoké teplotě a nakonec rekombinaci. Rozdíl mezi těmito 

metodami je graficky znázorněn na obr. 8  [8]. 

 



 

- 15 - 
 

Přímé recyklační metody mají stejný postup jako při primární výrobě magnetů, vyjma procesu 

tavení. V případě zpracování sekundárních materiálů jsou však vyžadovány určité změny, např. 

z důvodu vyššího obsahu kyslíku. Recyklovaný zdroj slinovaného Nd-Fe-B materiálu totiž 

obsahuje množství kyslíku okolo 2000 až 5000 ppm, což je mnohem více než v primárním 

odlévaném Nd-Fe-B materiálu, kde se obsah kyslíku pohybuje v rozmezí 300–400 ppm. Kyslík 

reaguje s REE a vytváří na hranici zrn oxidickou fázi jako Nd(RE)2O3, Nd(RE)O, Nd(RE)2O. 

Vzhledem k mnohem vyšší teplotě tání těchto oxidů, ve srovnání s teplotou tání eutektické Nd-

fáze (tj. fáze bohatá na Nd), se při opětovném slinování odpadního magnetu hranice zrn již 

nenataví. Proto nelze dosáhnout plné hustoty ve znovu slinovaných magnetech a dochází ke 

zhoršení jejich magnetických vlastností. Aby bylo možné kompenzovat tyto oxidované části a 

ztrátu Nd, přidávají se do hydrogenovaného prášku hydridy neodymu [15,14].  

 

 

Obr. 8 Srovnání metody HDDR (vlevo) a metody HD (vpravo) [8]. 

 
Další překážkou u metody přímého přepracování pochází z velkých variací ve složení Nd-Fe-

B magnetů, které se výrazně liší v závislosti na aplikaci. Navzdory těmto překážkám jsou stále 

úspěšně použitelné pro recyklaci magnetů z pevných disků, kde byly změny složení za 

posledních 15 let zanedbatelné [15]. 
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Naopak výhodou přímého způsobu výroby slitin je menší ekologická stopa ve srovnání s jinými 

recyklačními metodami a také méně procesních kroků při zpracování, což umožňuje snížit 

celkové náklady na výrobu. Úspora ve spotřebě energie při metodě recyklace z magnetu na 

magnet je veliká, díky eliminaci procesu tavení a odlévání pásků (metoda strip casting) a 

samotné těžby a zpracování rud [17]. 

 

Environmentální výhody plynoucí z procesu recyklace magnetu na magnet jsou 

mnohonásobné. Obr. 9 ukazuje výsledky Sima Pro, což je profesionální nástroj pro 

shromaž��ání, analýzu a sledování údajů o výkonu udržitelnosti produktů a služeb 

společnosti. Za pomoci softwaru LCA (posouzení životního cyklu) dokáže kvantifikovat 

dopady na životní prostředí, které vyplývají z materiálových vstupů a výstupů, jako je spotřeba 

energie nebo emise do ovzduší, během celého životního cyklu výrobku. Na obrázku jsou 

graficky znázorněny výsledky z hlediska dopadu na životní prostředí při výrobě primárních 

(červený sloupec) a recyklovaných (zelený sloupec) magnetů Nd-Fe-B. Jak je z obrázku 

zřejmé, recyklace má ve všech kategoriích výrazně menší dopad na životní prostředí než 

samotná výroba primárních magnetů [18]. 

 

 
Obr. 9 Dopad na životní prostředí při výrobě panenských a recyklovaných magnetů – metoda 

z magnetu na magnet [18]. 

Jednotlivé hodnoty pro danou kategorii dopadu na životní prostředí jsou uvedeny v tabulce 2 

pro oba typy magnetů. Mimo jiné jsou zde uvedeny ty nejzásadnější faktory, které ovlivňují 

míru dopadu. 
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Tabulka 2 Hodnoty jednotlivých kategorií dopadu na životní prostředí při výrobě primárních 

a recyklovaných magnetů [18]. 

Dopad na 
životní prostředí Jednotka Primární 

magnet 
Recyklovaný 

magnet Faktor 

Globální 
oteplování kg CO2 eq 27,602 12,453 Oxid uhličitý 

Acidifikace H+ moles eq 20,524 11,320 Oxid siřičitý 

Karcinogenita benzene eq 0,069 0,035 Arsen 

Nekarcinogenní 
látky toluene eq 249,382 136,075 Olovo 

Respirační 
účinky kg PM2,5 eq 0,124 0,059 Oxid siřičitý 

Eutrofizace kg N eq 0,011 0,004 Oxid dusíku 

Poškození ozonu kg CFC-11 eq 1,25E-06 4,89E-07 Metan, Halon 1301 

Ekotoxicita kg 2,4-D eq 94,285 45,345 Hliník 

Smog kg NOX eq 0,109 0,034 Oxidy dusíku 

Pozn.: eq – metrické měřítko používané k porovnání emisí na základě jejich potenciálu pro dopad na životní 
prostředí. Např. CO2eq (CO2 ekvivalent) – míra používaná pro srovnání emisí různých skleníkových plynů 
založená na jejich potenciálu pro globální oteplování. 
 

4. Recyklační metody 
 

Ve srovnání s primární výrobou je největší rozdíl v produkci smogu a nejmenší u acidifikace. 

Při výrobě primárních magnetů má proces spalování černého uhlí v elektrárnách největší dopad 

na globální oteplování a okyselování v důsledku vysokých emisí oxidu uhličitého a oxidu 

siřičitého. Tento proces také nejvíce přispívá k výskytu karcinogenů, nepříznivým respiračním 

účinkům, eutrofizaci a vzniku smogu [18]. 

 

4.1. Hydrometalurgické metody 
 

Všechny hydrometalurgické metody jsou použitelné na všechny typy magnetických materiálů 

a kompozic vzhledem k tomu, že celý materiál je zcela nebo selektivně rozpuštěn ve zředěných 

roztocích minerálních kyselin. Ve srovnání s pyrometalurgickými metodami a metodami 

extrakce z plynné fáze jsou provozní teploty obvykle mnohem nižší (<110 °C), což snižuje 
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spotřebu energie, pokud nedochází k pyrometalurgickému předčištění (např. pražení). Další 

výhodou hydrometalurgické recyklace odpadů Nd-Fe-B je, že ji lze snadno přizpůsobit již 

existujícímu a dominujícímu hydrometalurgickému zpracování rud/koncentrátů REE. 

Například procesem selektivního loužení lze získat poměrně koncentrované roztoky, které 

mohou být zpracovány v jakémkoli provozním separačním zařízení. Tento způsob zpracování 

vede k získání kovů vzácných zemin ve formě oxidů, které lze použít v jakékoli aplikaci 

související s REE kromě permanentních magnetů [15,17]. 

 

Hlavní nevýhody těchto metod spočívají ve spotřebě velkého množství chemikálií, jako jsou 

kyseliny, a v tvorbě značného množství odpadních vod, které vyžaduje čištění před likvidací. 

Kompletní hydrometalurgická cesta obecně obsahuje také více kroků než pyrometalurgické 

metody, které mohou snížit produktivitu a zvýšit investiční a provozní náklady. Mezi 

hydrometalurgické metody patří [17]: 

• Loužení   

• Elektrochemické rozpouštění 

• Kapalinová extrakce 

• Separace iontovými kapalinami 

 

Loužení 

Loužení zahrnuje použití vodných roztoků pro extrakci REE z magnetu nebo magnetického 

odpadu, a to nejlépe přednostně před jinými kovy [17].  

 

Kompletní loužení (s pražením/bez pražení)  

Všechny komponenty v magnetech Nd-Fe-B jsou v tomto případě rozpuštěny. Neodym může 

být vysrážen jako dvojitá sulfátová sůl, kterou lze snadno převést na NdF3 nebo Nd2O3. Velké 

množství Fe rozpuštěného v roztoku musí být řádně zlikvidováno [17]. 

 

Elektrochemické rozpouštění 

Nová metoda využívající anodické rozpouštění odpadních magnetů Nd-Fe-B. Umožňuje 

elektrochemicky rozpustit REE a ostatní kovy, které dále precipitují ve formě oxidů nebo 

hydroxidů v roztoku nebo jako kovy na katodě. Použití této metody je náročné kvůli přítomnosti 

velkého množství Fe v magnetické slitině. Proto bývá někdy nezbytné provést další tepelné 

zpracování, abychom zvýšili selektivitu REE oproti Fe a jiným přechodovým kovům [17].   
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Separace REE kapalinovou extrakcí 

Separace iontů z vodného roztoku extrakcí rozpouštědlem je založena na tvorbě komplexů mezi 

molekulami ligandu rozpustných v organické fázi a iontech přítomných ve vodné fázi a 

následném přenosu těchto komplexů do nemísitelné organické fáze [17].  

 

Separace REE iontovými kapalinami 

Iontové kapaliny jsou rozpouštědla, která se skládají výhradně z iontů. Jsou netěkavé a 

nehořlavé, takže mohou být bezpečnější alternativou pro molekulární organická rozpouštědla v 

extrakčních procesech včetně procesů separace kovů vzácných zemin. Velmi vysoká 

koncentrace extraktantů v případě použití neředěných iontových kapalin, které fungují jako 

bazické extrakční látky (měniče aniontů), může vést k velmi vysokému obsahu kovů v iontové 

kapalné fázi, a tím k zesílení. Při navrhování procesů extrakce rozpouštědly na bázi iontových 

kapalin je třeba řešit několik problémů: vysoká viskozita fází iontových kapalin, která brání 

hromadnému transportu; tendence iontové kapaliny extrahovat pomocí iontoměničového 

mechanismu; hydrolytická nestabilita některých fluorovaných aniontů, jako je 

hexafluorprofosfát; recyklovatelnost iontových kapalin; problémy s (cyto)toxicitou; vysoká 

cena většiny typů iontových kapalin [17]. 

 

4.2. Pyrometalurgické metody 
 

Hlavním účelem vysokoteplotního zpracování šrotu magnetů Nd-Fe-B je selektivní přeměna 

REE v magnetech na jinou fázi, která se oddělí od hlavních komponent magnetu. Separované 

kovy vzácných zemin v druhé fázi jsou koncentrovanější a mohou být použity pro jejich výrobu 

pomocí tavné elektrolýzy nebo metalotermické redukce. Metody pyrometalurgické extrakce lze 

rozdělit do následujících skupin [17]:  

• pražení (oxidační, sulfatační, chlorace) 

• extrakce tekutým kovem 

• elektrochemické zpracování  

• extrakce roztavené soli  

• extrakce roztavené strusky  

Většina pyrometalurgických metod je použitelná pouze na vysoce koncentrovaný magnetický 

šrot (výrobní odpad) a v případě EOL je nutné provést úpravu před zpracováním. Pro získání 

REE z magnetického odpadu vysokoteplotním zpracováním je k dispozici řada technik, avšak 
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většina je stále ve fázi výzkumu a v současné době se žádná z nich v průmyslovém měřítku 

nepoužívá. K využití REE z magnetického odpadu může být aplikována i kombinace metod. 

Níže jsou popsány výše zmíněné pyrometalurgické metody [17]. 

 

Extrakce roztavené strusky  

Slibná metoda pro separaci a zkoncentrování REE v odpadu s nízkou koncentrací magnetů, 

jako jsou např. zbytky (frakce) vzniklé drcením odpadu. Po extrakci je nutné aplikovat 

hydrometalurgické postupy, jako je loužení REE [17].  

 

Pražení 

Cílem pražení je změnit formu nebo stav REE v Nd-Fe-B magnetech při vysokých teplotách 

tak, aby se praženec mohl selektivně loužit za účelem získání REE, přičemž Fe a další složky 

magnetu a odpadu zůstanou jako pevný zbytek. Po pražení lze v následném 

hydrometalurgickém zpracování dosáhnout účinnější separace [17]. 

 

▪ Pražení chlorací  

Pro selektivní chloraci REE v magnetu mohou být použita různá chlorační činidla, 

zejména MgCl2, NH4Cl, plynné Cl2 a AlCl3. U všech přístupů chlorace jsou klíčovou 

otázkou selektivita a reakční rychlost, zejména při zpracování vysoce kontaminovaných 

a částečně zoxidovaných odpadních magnetů [17]. 

 

▪ Sulfatační pražení  

Během sulfatačního pražení jsou kovové prvky sulfatovány za vzniku ve vodě 

rozpustných síranů. S využitím rozdílů v teplotní stabilitě síranů REE a síranů železa 

lze v navazujícím procesu loužení vodou separovat více než 95 % REE v loužicím 

roztoku bez přítomnosti železa. Železo zůstává ve zbytku z loužení a tvoří 

obchodovatelný vedlejší produkt s dominancí hematitu [17].  

 

▪ Oxidační pražení  

Cílem oxidačního pražení je přeměna všech kovových prvků v magnetu REE na oxidy. 

Následný proces loužení REE se tak stává snadnějším, rychlejším nebo selektivnějším 

[17].  
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Selektivní extrakce REE pomocí tavného procesu 

U tohoto typu způsobu se magnetický šrot zpracovává ���roztaveným kovem, roztavenou solí 

nebo roztavenou oxidickou struskou. REE v magnetu budou selektivně přeměněny nebo 

rozloženy do jiné fáze, přičemž železo, bór a další kontaminující kovy zůstanou jako 

nezreagovaný pevný zbytek nebo jako nová roztavená slitina železa [17].  

 

Extrakce tekutého kovu  

Jedná se o proces selektivního získání REE z Nd-Fe-B magnetů a dalších slitin obsahujících 

REE za použití Mg jako extrakčního činidla. V tomto procesu roztavený Mg a potenciálně další 

kovy alkalických zemin (Ca nebo Ba) mohou selektivně rozpouštět Nd a další REE, jako jsou 

Pr a Dy, při teplotě asi 1000 °C (nad teplotou tání extrakčního kovu), přičemž Fe nebo další 

prvky zůstávají nezreagované v pevném stavu. Vytvořenou roztavenou slitinu Mg – REE lze 

oddělit od železa a jiných přechodných kovů (v pevném stavu). 

Separaci Mg – REE lze provést destilací za účelem odpaření kovu Mg kvůli jeho vysoké 

těkavosti [17]. 

 

Přímé tavení  

Proces vakuového indukčního tavení (VIM) následovaný hydrolýzou a magnetickou separací 

(HMS) byl pojmenován jako metoda VIM – HMS. Jedná se o velmi čistý proces, bez použití 

toxických chemikálií a vzniku značného množství pevných zbytků nebo odpadních vod. Tato 

metoda však byla vyvinuta pro zpracování velmi čistých magnetů a není jasné, zda je vhodná 

také pro odpadní magnety s nízkým obsahem kovů vzácných zemin a vysoce komplexním 

složením [17].  

 

Přímá elektrochemická rafinace 

Na odpadní magnety lze aplikovat elektrochemické procesy na základě principů elektro-

rafinace v roztavené soli. V elektrolytickém článku se jako výchozí anoda používá znečištěný 

magnetický odpad s obsahem REE, kdy REE (Nd a/nebo Dy) lze selektivně rozpustit v 

roztaveném chloridovém nebo fluoridovém elektrolytu, zatímco na katodě se přednostně 

deponují REE tvořící slitiny na bázi Nd. V článku se jako bipolární elektroda (membrána) 

používá REE – slitina kovu skupiny železa [17]. 
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4.3. Recyklace odpadních kalů 
 

Vzhledem k rostoucím obavám ohledně globálního poklesu zásob kovů vzácných zemin a 

zátěže životního prostředí současnými technikami recyklace je třeba vyvinout efektivní 

recyklační techniku i pro zbytkové kaly z výrobního procesu slinovaných magnetů. V jedné 

studii [19] byl zpracováván kal z procesu obrábění slinovaných magnetů Nd-Fe-B bezhrotou 

bruskou, který byl podroben procesu redukce-difúze (RD) za účelem syntézy prášku. Během 

tohoto procesu byla získána většina cenných prvků – Nd, Pr, Gd, Dy, Ho a Co.  

 

Směs vysušeného kalu, granulí Ca a CaCl2 byla smíchána v poměru Ca/kal (20, 30, 40 a 50 

hm.%) s 30 hm.% prášku CaCl2 a podrobena procesu RD s reakčními teplotami – 600, 850, 950 

a 1050 °C, po které bylo nutné odstranit oxid vápenatý (CaO), hydroxid-chlorid vápenatý 

(CaClOH) a zbytkový Ca. Za účelem přípravy recyklovaných slinovaných magnetů byl 

vysušený prášek získaný z kalu smíchán s práškem Nd4Fe14B pro slinování. Ten byl připraven 

tavením, vodíkovou dekrepitací (HD) a tryskovým mletím. Protože obsah kovů vzácných 

zemin ve zpětně získaném prášku Nd2Fe14B se po procesu RD snížil, byl rozemletý prášek 

smíchán s různým množstvím prášku Nd4Fe14B v rozmezí od 33,3 hm.% do 45,8 hm.%. 

Prášková směs byla poté lisována v externím magnetickém poli o velikosti 2 T. Výlisky byly 

dále slinovány při teplotě 1090 °C po dobu 3 hodin ve vakuu 1.10-3 Pa. Navazovalo 

dvoustupňové tepelné zpracování při teplotě 900 °C po dobu 3 h a při teplotě 480 °C po dobu 

2 h [19].  

 

Nejlepší magnetické vlastnosti (Br = 1,21 T a Hcj = 1162 kA/m, (BH)max = 275 kJ/m3) byly 

získány pro magnet s 37,7 hm.% Nd4Fe14B. Výsledné demagnetizační křivky recyklovaných 

magnetů jsou zobrazeny v grafu na obr. 10 [19]. 
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Obr. 10 Demagnetizační křivky recyklovaných magnetů Nd-Fe-B dopovaných Nd4Fe14B 

prášek: (a) 33,3; b) 37,7; c) 41,6; d) 45,8 hm. %  [19] . 
 

Magnetický výkon získaných magnetů celkově dosáhl střední úrovně komerčních slinovaných 

magnetů Nd-Fe-B, což dokazuje, že tento způsob recyklace poskytuje potenciální cestu pro 

recyklaci kalů z výroby slinovaných magnetů Nd-Fe-B. 

 

5. Vodíková dekrepitace 
 

Tato kapitola je zaměřena na recyklační metodu, u které je aplikován proces vodíkové 

dekrepitace (HD). Recyklaci za pomocí HD je v současné době věnována velká pozornost. A 

to hned z několika důvodů. Z procesu vodíkové dekrepitace je možné získat magneticky tvrdý 

prášek z konkrétních aplikací, jako jsou např. jednotky pevného disku nebo elektromotory. 

Magnetu bývají opatřeny ochranným povlakem, a proto je nutné jeho odstranění z důvodu 

lepšího průniku vodíku do magnetu. Hlavní výhodou procesu HD je schopnost zabránit dalšímu 

zvyšování obsahu kyslíku v prášku během recyklace, který by měl negativní efekt na jeho 

následné zpracování jako lisování, slinování, nebo míchání s čerstvě mletým materiálem. Tento 

prášek může být použit pro výrobu slinovaných magnetů o vysoké hustotě (až 98 % teoretické 

hustoty). Sypká slitina je schopna absorbovat kolem 0,4 hm.% vodíku během počátečního 

stupně dekrepitace, který je poté desorbován během následného vakuového slinování. 

Přítomnost vodíku v prášku však výrazně snižuje vnitřní koercivitu, a proto materiál není přímo 
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použitelný pro výrobu permanentních magnetů. Možné způsoby recyklace prášku na 

permanentní magnety jsou [20]: 

 

• Vakuové odplynění, předběžné usměrnění a lisování za tepla do plně hustých magnetů. 

• Hydrogenace, disproporce, desorpce, rekombinace (HDDR)  

• Mletí, usměrnění/lisování a vakuové slinování do plně hustých magnetů. 

• Prášek by mohl být smíchaný s čerstvým práškem a zpracován jedním z výše uvedených 

způsobů. 

 

5.1. Vícenásobná recyklace 
 

Ve studii [20] byl HD prášek použit k výrobě plně slinovaných magnetů, kdy se porovnávaly 

vlastnosti a struktury prášku bez a s příměsi hydridu Nd za použití stejného recyklačního 

postupu, který byl pokaždé opakován ve 4 cyklech. 

 

Jako výchozí materiály byly použity magnety s ochranným Ni povlakem, které se získaly z 

VCMs (voice coil motors) pevných disků. Každý segment vážil 10 g, přičemž ochranný povlak 

byl odstraněn rozbitím výchozího magnetu na větší kusy a poté ručně sloupnut. Vzniklé lomové 

plochy tak zajistily nový povrch pro zahájení HD reakce. Kousky magnetů byly umístěny do 

nádoby z nerezové oceli, která byla následně evakuována a naplněna vodíkem o tlaku 1 bar. 

Kousky magnetů absorbovaly vodík při pokojové teplotě s následným malým nárůstem teploty 

kvůli exotermické povaze reakce. Po dokončení reakce byl přebytek vodíku evakuován a 

zkřehnutý materiál byl mlet ve válcovém mlýnu po dobu 30 minut v prostředí cyklohexanu. 

Prášek hydridu Nd, jehož zrna byla o velikosti 3 až 5 μm, byl připraven zahřátím neodymu na 

100 °C ve vakuu s jeho následnou expozicí vodíku o tlaku 6 bar. Po dokončení procesu 

hydrogenace, který trval 1 až 2 hodiny, se prášek pomalu ochladil ve vodíku, poté byl 

přebytečný plyn evakuován. Hydridovaný materiál byl následně 20 hodin zapracováván ve 

válcovém mlýnu v prostředí cyklohexanu. Jemný prášek se sušil 1 hodinu ve vakuové komoře 

[20].  

 

Míchání prášku se provádělo po dobu 1 hodiny ve vzduchotěsné nádobě (pod argonem), která 

obsahovala drobné kuličky. Maximální použitá dávka byla 100 g prášku ze slinovaných 

magnetů a prášku hydridu. Výsledná prášková směs byla uzavřena pod atmosférou argonu do 
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malé neoprenové trubice. Ta byla umístěna do cívky, kde byl prášek usměrněn v magnetickém 

poli o velikosti 6 T. Trubice s práškem byla dále podrobena izostatickému lisování za studena 

tlakem 60 MPa. Vakuové slinování bylo prováděno při teplotě 1080 ° C po dobu 1 hodiny, po 

které následovalo chlazení. Některé z magnetů byly podrobeny následnému žíhání při 650 °C 

po dobu 1 hodiny. Nebyla však pozorována žádná významná změna v magnetických 

vlastnostech, a proto tento proces nebyl přijat jako standardní postup. Ukázalo se, že 

optimálních vlastností bylo dosaženo pouhým pomalým ochlazením ze slinovací teploty [20]. 

 

Odpadní magnety bez i s příměsí hydridu byly recyklovány čtyřikrát podle postupů popsaných 

výše. V tabulce 3 jsou uvedeny podíly fáze bohaté na Nd u obou magnetů po jednotlivých 

cyklech. 

 

Tabulka 3 Podíly fáze bohaté na Nd v recyklovaných magnetech a magnetech, které obsahují 

1 hm.% Nd hydridu přidaného v 1., 2., 3. a 4. cyklu [20] . 

Typ 
magnetů Výchozí materiál 1. cyklus 2. cyklus 3. cyklus 4. cyklus 

Bez přísad 9,39 9,10 3,79 3,52 2,37 

S přísadami 9,39 9,10 8,60 10,36 10,43 
 

Demagnetizační křivky magnetů, připravených ze směsi s a bez přísady hydridu Nd jsou 

znázorněny na obr. 11. Jejich magnetické vlastnosti a hustoty jsou shrnuty na obr. 12. Bylo 

zjištěno, že magnety bez příměsi hydridu Nd nevykazují dobré magnetické vlastnosti. 

S každým cyklem se snižují hodnoty remanence, hustoty (neúplné slinování), (BH)max, ale ze 

všeho nejvíce koercivity. Rovněž dochází k výraznému snížení pravoúhlosti smyčky. U 

magnetů s obsahem hydridu Nd je pravoúhlost smyčky poměrně dobře udržována [20]. 
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Obr. 11 Křivky demagnetizace druhého kvadrantu pro magnety bez příměsi a smíšené 

magnety - vpravo [20]. 

 

Dále je patrné, že v případě magnetů s obsahem hydridu Nd dochází v prvním cyklu k obnově 

koercivity. Hustota vykazuje velmi malou změnu ve všech čtyřech cyklech, což naznačuje 

úplné slinování v každém cyklu (obr. 12) [20] 

 

 
Obr. 12 Magnetické vlastnosti magnetů bez příměsi (vlevo) a s příměsí hydridu Nd ( vpravo) 

[20]. 

 

Na obr. 13 je znázorněna změna velikosti zrn u magnetů s a bez přídavku hydridu Nd jako 

funkce počtu cyklů. Magnety s obsahem hydridu Nd vykazují nižší celkový růst zrn. 

 

Nejlepší magnety byly získány velmi lehkým mletím prášku HD, vyrovnáním, lisováním a 

vakuovým slinováním při 1080 ° C po dobu 1 hodiny [20]. 
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Obr. 13 Změna velikostí zrn obou typů magnetů v průběhu recyklace [20]. 

 

 

5.2. Recyklace tepelným odplyněním a vakuovým slinováním 
 

V dalším případě byly slinované magnety typu Nd-Fe-B rovněž podrobeny vodíkové 

dekrepitaci s tím, že byl výsledný prášek následně zpracován jedním ze dvou uvedených 

způsobů s cílem přípravy permanentních magnetů [21]:  

 

I. Prášek byl podroben vakuovému odplynění v rozmezí teplot do 1000 °C z důvodu 

tvorby prášku, který by byl vhodný pro výrobu anizotropních plastem pojených nebo za 

tepla lisovaných magnetů [21]. 

 

II. Prášek byl použit k výrobě plně slinutých magnetů, které lze použít v takových 

aplikacích, kde jsou vyžadovány ����nižší náklady na výrobu nebo jsou dostačující 

nižší magnetické vlastnosti. V daném případě byla provedena optimalizace doby 

mletí, slinovací teploty a času [21]. 

 

Výchozí materiál byl upraven stejně jako v předchozím případě drcením na kousky 

s následným odstraněním Ni povlaku. Proces HD byl poté proveden naplněním vodíku při 

teplotách: 25, 150, 300 nebo 450 °C. Po HD byla získána vakuová desorpční stopa (obr. 14). 

Měření vakuové desorpce ukázalo, že vodík začal být desorbován kolem 50 °C a že materiál 

musí být zahřát na 700 °C, aby se vodík úplně odstranil. Nízkoteplotní široký dvojitý pík 

představuje uvolnění vodíku z fáze Nd2Fe14B vrcholící při 150 °C a částečnou desorpci vodíku 

z hydridu neodymu (NdH2,7 → NdH2) s maximem při 250 °C. Třetí vrchol v rozmezí 550 až 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/sintering-temperature


 

- 28 - 
 

700 °C odpovídá transformaci NdH2 → Nd [21]. 

 

 
Obr. 14 Vakuová desorpční stopa [21]. 

 

Dekrepitovaný prášek byl dále zpracován v kulovém mlýnu, kde se mlel po dobu: 0,5 h, 1 h 

nebo 20 h v prostředí cyklohexanu. Příprava slinovaných magnetů probíhala stejným 

způsobem, jako v kapitole 5.1, avšak při různých teplotách a časech.  

 

Vývoj vnitřní koercivity a remanence je patrný na obr. 15. Zde je vidět malý vzestup Br při 250 

°C, který lze přičíst desorpci vodíku z hlavní magnetické fáze Nd2Fe14B. Dále zvýšení Br i Hcj 

při 450 °C, které lze připisovat nástupu druhého stupně desorpce vodíku. Při dalším zahřívání 

až na 700 °C dochází k prudkému nárůstu Br i Hcj [21]. 

 

 
Obr. 15 Vývoj vnitřní koercivity a remanence  [21]. 
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Z důvodu vlivu velikosti částic na koercivitu prášku byl HD proces prováděn v rozsahu teplot 

ve snaze získat větší částice, a tím pádem i vyšší koercivitu. Na obr. 16 jsou graficky 

vyhodnoceny kumulativní hmotnostní % pro prášky s velikostí částic <2 000 um. Prášek 

vyrobený při 25 °C obsahuje více jemného prášku (<250 μm) než ostatní vzorky prášku a 

obsahuje i některé větší částice (> 500 μm). Prášek podrobený vodíkové dekrepitaci při teplotě 

150 °C obsahoval více částic s velikostí <500 μm než prášek zpracovaný při teplotě 25 °C. Při 

dalším zvyšování teploty zpracování 300 °C a 450 °C rychle klesá rozpustnost vodíku v 

Nd2Fe14B. To má za následek menší objemovou expanzi, a proto dojde k větší hloubce 

pronikání vodíku, než dojde k vytvoření dostatečného napětí pro lom, a tedy k tvorbě větších 

částic [21]. 

 

 
Obr. 16 Kumulativní hmotnostní % HD prášků s velikostí částic <2 000 um, vyrobených při 

různých teplotách [21]. 

Pro výrobu slinovaných magnetů lze HD prášek použít bez odplynění, protože se vodík 

odstraňuje během vakuového slinování. Čerstvý prášek byl proto mletý ve zvlhčeném stavu 

několikrát před usměrněním, lisováním a slinováním. Aby se docílilo plného zhutnění výlisků, 

byly zvoleny tři teploty slinování: 1030, 1080 a 1130 °C. Ukázalo se však, že teplota slinování 

1080 ° C je nejideálnější pro vytvoření nejlepších magnetických vlastností. Druhé kvadranty 

hysterezní smyčky pro materiál počátečního magnetu a nejideálnějšího magnetu z této studie 

jsou zobrazeny na obr. 17 [21]. 
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Obr. 17 Demagnetizační křivka výchozího materiálu a magnetu s nejlepšími magnetickými 

vlastnostmi  [21]. 

 

Tvar čtvercové smyčky byl zachován, ale došlo ke snížení remanence, vnitřní koercivity a 

maximálního energetického součinu. Mikrostruktury pro tyto dva magnety jsou zobrazeny na 

obr. 18. Recyklovaný magnet (obr. 18b) vykazoval větší velikost zrn a zbytkovou pórovitost 

ve srovnání s výchozím magnetem, což mělo za následek snížení magnetických vlastností.  

 

 
Obr. 18 Mikrostruktura výchozího magnetu (a) a recyklovaného magnetu s nejlepšími 

magnetickými vlastnostmi (b) [21]. 

 

Bylo zjištěno, že hustota magnetů po 1 hodině slinování při teplotě 1080 °C je poměrně nízká. 

Z toho důvodu byla doba slinování prodloužena ve snaze dosáhnout plné hustoty. Závislost 

doby mletí a slinování na dosažené hustotě recyklovaných magnetů je patrná na obr. 19. 

Nemletý materiál vykazoval nejnižší hustotu kvůli velké distribuci velikosti částic. Mletí po 
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dobu 0,5 hodiny vedlo k mnohem většímu zhuštění během slinování pravděpodobně z důvodu 

vyšší a rovnoměrnější hustoty po lisování. Zhuštění magnetů bylo zlepšeno prodloužením doby 

mletí na 1 hodinu, ale plné hustoty bylo dosaženo pouze mletím po dobu 20 hodin [21]. 

 

 
Obr. 19 Závislost doby mletí a slinování na dosažené hustotě recyklovaných magnetů [21]. 

Celkové snížení koercivity ve srovnání s objemovým magnetem bylo přičítáno účinkům 

demagnetizace spojeným s oxidovaným povrchem prášku. U odplyněných prášků bylo zjištěno, 

že nejlepší vlastnosti jsou po tepelném odplynění při 700 °C. Nejlepší recyklovaný slinovaný 

magnet byl vyroben mletím (HD) prášku po dobu 0,5 hodiny, s jeho následným usměrněním v 

magnetickém poli, lisováním a vakuovým slinování při teplotě 1080 °C po dobu 1 hodiny. Za 

podmínek použitých v této práci nebylo možné dosáhnout plné hustoty magnetu po slinování, 

pokud nebyl HD prášek mletý po dobu 20 hodin. Maximální energetický součin recyklovaných 

magnetů byl o 15 % nižší než u výchozích magnetů, což bylo přičítáno zvýšené velikosti částic 

a snížené hustotě recyklovaného magnetu [21]. 

 

6. Konvenční postup výroby slinovaných magnetů Nd-Fe-B 
 

V této kapitole je popsán konvenční způsob výroby slinovaných magnetů na bázi Nd-Fe-B. 

Výroba slinovaného permanentního magnetu se řídí těmito dvěma hlavními principy:  

• výběr správného výchozího materiálu, který má dobré vnitřní magnetické vlastnosti – 

saturační magnetizaci, Curieho teplotu a magnetokrystalovou anizotropii [15], 
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• převod těchto vnitřních vlastností na funkční vnější magnetické vlastnosti – remanence, 

koercivita, maximální energetický součin [15]. 

 

Výroba slinovaných Nd-RE-Fe-B magnetů (RE – rare earth element – Pr, Tb, Dy) se provádí 

metodami práškové metalurgie, která zahrnuje několik procesů. Výchozí slitina na bázi Nd-RE-

Fe-B se připravuje vakuovým indukčním tavením daných komponent o vysoké čistotě 

s následným odléváním do deskových forem nebo na vodou chlazené měděné rotující kolo 

(rychlost otáčení 2-5 m/s), kdy se získá slitina ve formě tenkých pásků. Tato metoda se nazývá 

Strip casting. Hlavní výhodou této metody je, že z důvodu vysoké rychlosti ochlazování 

taveniny se získá homogenní struktura slitiny a zamezí se tvorbě fáze -Fe (které je magneticky 

měkké) s dendritickou strukturou. Struktura pásků je tvořena kolumnárními zrny hlavní 

magnetické fáze Nd2Fe14B, mezi kterými je rovnoměrně distribuovaná jemná fáze bohatá na 

Nd. Efektivita tryskového mletí se zvýšila dvojnásobně ve srovnání se slitinou odlévanou do 

deskových forem, přičemž výslednou distribuci velikosti částic lze jednoduše kontrolovat [22].  

 

Získaný materiál o tloušťce 0,3-0,5 mm (drcené deskové odlitky nebo pásky) podrobí vodíkové 

dekrepitaci při teplotách rozmezí 50 až 80 °C, díky které dojde k rozrušení materiálu a jeho 

následnému rozpadu na kousky o velikosti 10–1000 µm. Poté následuje odplynění in situ při 

600 °C. Vzniklý materiál se dále mele v tryskovém mlýně na částice o velikosti 3 až 5 µm. 

Mletí se provádí za použití plynu o tlaku 0.6 MPa (Ar nebo N2). Proud plynu urychluje částice, 

což umožňuje jejich zmenšení v důsledku nárazů na pevný povrch mlecí komory nebo v 

důsledku vzájemných kolizí mezi částicemi. Prášek je následně usměrněn v magnetickém poli 

(až 2 T) a slisován. Poté probíhá slinování, které rozdělujeme do tří stádií.  

 

• V prvním stádiu slinování dochází při teplotě 650 °C ke vzniku tekuté fáze. Ta je 

tvořena fází s nízkou teplotou tání bohatou na Nd. V důsledku působení kapilárních sil 

tekutá fáze proniká do hranic zrn matriční fáze, kde způsobuje jejich přeskupení. Díky 

tomuto pohybu částic dochází k poměrně rychlému zhuštění.  

• V dalším stádiu dochází vlivem zvýšení teploty k rozpuštění malých částic v tekuté fázi 

a k precipitaci nových zrn. Tato nově vzniklá zrna jsou uvnitř tekuté fáze kontrolována 

difuzními procesy. Počet těchto zrn se postupem času během slinování zmenšuje, 

naopak velikost nově vzniklých zrn se zvyšuje. Poté dochází k dalšímu zhuštění a tvorbě 

krčků mezi částicemi. 
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• Během posledního stádia probíhá slinování v tuhém stavu, což má za následek 

koalescenci částic a pórů a zhrubnutí mikrostruktury. 

 

Pro dosažení maximální hustoty, která je zásadní pro dobré magnetické vlastnosti, je potřeba 

kontrolovat úroveň kyslíku během celé přípravy práškového materiálu. Tato kontrola je 

prováděna z důvodu možného vzniku vrstvy oxidů u sloučenin na bázi kovů vzácných zemin, 

která by velmi silně zhoršila smáčivost a tím by znesnadnila celkové zhuštění.  

Po skončení slinování následuje dvou stupňové tepelné zpracování, které se provádí za účelem 

modifikace hranic zrn, během které probíhá difuze Dy a Nd po hranicích zrn matriční fáze 

Nd2Fe14B za vzniku kontinuální vrstvy fáze bohaté na Nd (Dy), díky které dochází ke zvýšení 

koercivity. Tepelné zpracování probíhá ve vakuu za určitých podmínek, a to dle chemického 

složení magnetů a požadavků na jeho magnetické vlastnosti. Podmínky tohoto dvou stupňového 

tepelného zpracování mohou být následující: 

• Vysokoteplotní tepelné zpracování: ve vakuu při teplotě 800-900 °C po dobu 2 hodin 

s rychlým ochlazením v ochranné atmosféře argonu.  

• Nízkoteplotní tepelné zpracování: probíhá při teplotě 480-550 °C po dobu 2 hodin s 

rychlým ochlazením na pokojovou teplotu 

 

Na obr. 20 jsou porovnány cesty konvenční výroby slinovaných magnetů s metodou recyklace 

magnetu na magnet [22]. 

 

 
Obr. 20 Porovnání konvenční výroby slinovaných Nd-Fe-B magnetů s recyklačním postupem 

[22]. 
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6.1. Restrukturalizace hranic zrn 
 

Dalším postupem, který je používán pro přípravu magnetů Nd-Fe-B je tzv. restrukturalizace 

hranic zrn. Tento postup je aplikován z důvodu snížení kovů vzácných zemin v magnetech. 

Především se jedná o prvky, které jsou deficitní, velmi drahé a složité z hlediska dostupnosti. 

Mezi tyto kovy patří Dy nebo Tb, které se přidávají ���do výchozí slitiny (přímé legování), 

což vede ke zvýšení ceny magnetů, anebo je lze přidat ve formě různých sloučenin v procesu 

mletí. U přímého legování jsou Dy nebo Tb homogenně distribuovány v zrnu hlavní fáze 

Nd2Fe14B. U druhého způsobu legování dochází k vytvoření tzv. „core-shell“ struktury, kdy je 

oblast hranic zrn obohacena o tyto kovy, ale střed je o ně naopak ochuzen. Anizotropní pole 

Tb2Fe14B a Dy2Fe14B je podstatně větší než Nd2Fe14B, což vede ke zvýšení koercivity bez 

poklesu remanence, tak jak je to v případě přímého legování (kovy Tb a Dy zvyšuje koercivitu, 

ale současně snižují remanenci). Dochází k vyhlazení povrchu zrn, eliminaci povrchových 

defektů a tím k snížení pravděpodobnosti nukleace stěn reverzních magnetických domén a ke 

zlepšení smáčivosti zrn intergranulárními fázemi. Dále se tento postup výroby používá i ke 

zlepšení odolnosti Nd-Fe-B magnetů proti korozi. Restrukturalizace není omezena tvarem a 

velikostí magnetů. Dalšími legujícími přísadami, jsou např. slitiny Dy71.5Fe28.5 a Dy69Ni31 [23] 

[24] Dále lze použít nano-prášky na bázi Si. Modifikace těmito typy prášků je schematicky 

znázorněno na obr. 21 [25]. 

 

 
Obr. 21 Schematické znázornění modifikace SiO2 nano prášky [25]. 

 

Aplikace slitiny Dy69Ni31 jako intergranulární přísady do téměř stechiometrického složení 

slitiny na bázi Nd-Pr-Fe-B došlo ke snížení spotřeby kovů vzácných zemin za současného 

zvýšení koercivity o 31 % (990.74 kA/m), přičemž remanence zůstala ne stejné úrovni. U 

magnetu s přídavkem 3 hm.% Dy69Ni31 klesla remanence pouze o 3 % [24]. 
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Použití této přísady vedlo k zvýšení podílu kompletně smáčených zrn fáze Nd(RE)2Fe14B ve 

srovnání s výchozím magnetem bez Dy. Lepší smáčivost pak zlepšuje zhušťování kompaktu 

(polotovaru magnetu) během slinování, což umožňuje tvorbu kontinuální a homogenní fáze 

bohaté na Nd na hranicích zrn. Přidání slitiny Dy69Ni311 mělo také vliv na složení 

intergranulárních fází bohatých na RE, zejména v povrchových oblastech zrn fáze 

Nd(RE)2Fe14B [24]. 

 

Z chemické analýzy intergranulárních oblastí, oblastí v blízkosti hranic a středu zrn fáze 

Nd(RE)2Fe14B bylo zjištěno, že koncentrace Dy je nejvyšší v intergranulárních oblastech, 

zatímco ve středu zrn Nd(RE)2Fe14B nebylo Dy téměř detekováno. Rovněž byly pozorovány 

rozdílné obsahy Dy v jednotlivých intergranulárních fázích. Podobné chování vykazoval Ni, 

jehož obsah byl podstatně vyšší v intergranulární oblastech ve srovnání se středem zrn 

Nd2Fe14B. Bylo ukázáno, že Dy i Ni difundují směrem k zrnům fáze Nd(RE)2Fe14B, mohou 

částečně vstupovat do krystalové mřížky a tím zvyšovat anizotropní pole HA fáze Nd(RE)2Fe14B 

[24].  

 

6.2. Difúze na hranici zrn (GBDP) 
 

Další technikou, která umožňuje snížení obsahu kovů vzácných zemin je proces difuze po 

hranicích zrn. Daný přístup spočívá v tom, že během tepelného zpracování difundují těžké kovy 

vzácných zemin (TKVZ) podél hranic zrn z povrchu do objemu magnetu. Ve výsledku jsou 

TKVZ selektivně ukládány kolem hranic zrn, což magneticky vytvrzuje celý magnet. Přísady 

s obsahem TKVZ mohou být ve formě oxidů, fluoridů, eutektik s nízkou teplotou tání apod. 

[23].  

 

U této techniky byla např. použita slitina Dy88Mn12 s teplotou tání 859,5 °C. Na obr. 22 je 

patrná závislost magnetických vlastností magnetů při pokojové teplotě na různém množství 

přísady Dy88Mn12. Všechny slinované magnety měly hustotu v rozmezí 7,50 – 7,57 g/cm3. Při 

obsahu 3 hm.% Dy88Mn12 se zvýšila koercivita (Hcj) o 34,6 % ve srovnání s výchozím 

magnetem bez obsahu Dy.  
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Obr. 22 Magnetické vlastnosti magnetů s různým množstvím přísady Dy88Mn1 [23]. 

 

SEM snímky výchozího magnetu a magnetu s obsahem s 3 hm.% Dy88Mn12 jsou ukázány na 

obr. 23. Světlý kontrast odpovídá fázi bohaté na KVZ a tmavý kontrast odpovídá zrnům 

matriční fáze Nd2Fe14B. Na obr. 23a je patná struktura magnetu bez přídavku Dy88Mn12. Je 

vidět, že fáze bohatá na Nd se koncentruje hlavně intergranulárních oblastech (mezi zrny) a 

mírně se distribuuje do oblastí hranic zrn. Z obr. 23b vyplývá, že přidaná slitina Dy88Mn12 

přešla během slinování do kapalného fáze, která penetrovala mezi zrna hlavní magnetické fáze 

a efektivně smáčela jejich povrch. Tím se vytvořila kontinuální a rovnoměrná vrstva fáze 

bohaté Nd na hranicích zrn, která zlepšila jejich magnetickou izolaci. To mělo za následek 

podstatné zvýšení koercivity tohoto magnetů ve srovnání s výchozím magnetem bez Dy [23]. 

 

  
Obr. 23 SEM snímky mikrostruktury výchozího magnetu (a) a magnetu s přídavkem 3 hm.% 

Dy88Mn12 [23]. 

 
Dalším možným způsobem, u techniky GBDP, je pokrytí povrchu magnetů Pr-Zn/ Dy-Zn filmy 

pomocí DC-magnetronového rozprašovacího systému při pokojové teplotě. Na základě tohoto 
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postupu byly zkoumány magnetické vlastnosti, tepelná stabilita a mikrostruktura slinovaných 

Nd-Fe-B magnetů s Pr-Zn filmem jako difuzního zdroje. Z obr. 24 vidíme hodnoty 

magnetických vlastností jednotlivých magnetů spolu s demagnetizačními křivkami. Vnitřní 

koercivita magnetů s filmem na bázi Pr-Zn byla zlepšena z původních 963,96 na 1317,14 

kA.m−1, v případě filmu na bázi Pr-Zn na 1711,40 kA.m−1. Při použití filmu na bázi Dy-Zn jako 

difuzního zdroje nebylo pozorováno žádné snížení remanence a zhoršení pravoúhlosti 

demagnetizační křivky, která zůstala dobrá díky homogenní mikrostruktuře [26].  

 

 
Obr. 24 Demagnetizační křivky magnetů s přídavkem Dy-Zn, Pr-Zn s tabulkou magnetických 

vlastností [26].  

 
7. Struktura slinovaných magnetů na bázi Nd(RE)-Fe-B  
 

Slitiny na bázi Nd-Fe-B jsou vícefázové feromagnetické materiály obvykle zpracované jako 

mírně bohaté na Nd a B ve srovnání s primární feromagnetickou sloučeninou Nd2Fe14B. Většina 

magnetů obsahuje 20-30 obj.% nemagnetických fází, které jsou důležité pro výsledné 

magnetické vlastnosti slinovaných magnetů. Krystalová struktura se skládá z dvou atomů kovu 

vzácných zemin, 14 atomů železa a jednoho atomu boru.  

 

Sloučenina Nd2Fe14B, která se často označuje jako 2-14-1, má tetragonální krystalovou 

strukturu s prostorovou skupinou P42/mnm. Struktura může být interpretována jako zkreslené 

hexagonální sítě fázového typu σ-Fe, oddělené bazálními rovinami obsahujícími Nd a B3,4. 
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Jednotková buňka, která obsahuje 68 atomů, je znázorněna na obr. 25, kde mřížkové konstanty 

jsou [27]: 

 

• a = 0,880 nm 

• c = 1,219 nm 

 

Na obr. 26 je schematicky zobrazena mikrostruktura slinovaného magnetu Nd-Fe-B 

s naznačenou osou magnetizace. 

 

 
Obr. 25 Jednotková buňka Nd Nd2Fe14B [28]. 

 

 
Obr. 26 Schematická mikrostruktura slinovaného magnetu na bázi Nd-Fe-B s naznačenou 

osou magnetizace [27]. 
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Na obr. 27 je znázorněn ternární fázový diagram Nd-Fe-B [27]. Fáze Nd2Fe14B je označena Φ, 

zatímco fáze Nd1 + εFe4B4 je označena η. Magnety s nejlepšími vlastnostmi jsou ty se složením 

mírně bohatým na neodym vzhledem k feromagnetické Φ fázi  

 

 
Obr. 27 Ternární fázový diagram Nd-Fe-B s označenými fázemi [27].  

 
U slinovaných magnetů na bázi Nd-Fe-B je systém tvořen třemi rovnovážnými fázemi (obr. 

28) [15]: 

• magneticky tvrdá fáze Nd2Fe14B, vykazující magnetokrystalovou anizotropii, 

• fáze bohatá na bór, tzv. B-rich phase (Nd1+ xFe4B4, kde x je přibližně 0,1), 

• fáze bohatá na Nd, která se nachází na hranicích zrny a mezi zrny. 

 

 
Obr. 28 Mikrostruktura Nd-Fe-B s popisem jednotlivých fází [15]. 

Mohou být přítomny další nemagnetické nebo měkké magnetické fáze díky přísadám jako Dy, 
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Pr, Co, Al atd. nebo obsahu kyslíku [15].  

 

7.1. Vlastnosti magnetů na bázi Nd(RE)-Fe-B 
 

Slinované anizotropní magnety na bázi Nd-Fe-B obsahují 25 až 35 hm.% kovů vzácných zemin. 

K významným změnám ve složení může dojít v důsledku provozní teploty a prostředí, 

dostupnosti, ceny jednotlivých komponent a typu výrobce. Obsah Dy, který se přidává pro lepší 

koercivitu při vysokých teplotách, se může pohybovat od téměř 0 hm.% (jednotka pevného 

disku nebo HDD) až na 8,5 hm. % (motory elektromobilů) v závislosti na provozní teplotě. 

Mimo Nd a Dy mohou být přítomný i jiné KVZ např. Pr, Tb, Ho nebo Gd. Rovněž mohou 

obsahovat i jiné kovy než Fe – např.  Al, Co, Ga, Cu, Nb, Ti aj., které se přidávají pro zlepšení 

tepelných, magnetických nebo jiných vlastnosti těchto magnetů. Kvůli špatné odolnosti proti 

oxidaci a korozi jsou magnety často potaženy ochranným povlakem na bázi Ni, Cu, Zn, Al nebo 

epoxidem [27]. 

 

Navzdory svým vynikajícím magnetickým vlastnostem vykazují magnety Nd-Fe-B několika 

nedostatky ve srovnání s ostatními alternativami:  

• nízká Curieho teplota  

• nízká odolnost proti oxidaci a korozi 

• nízká odolnost vůči radiaci (záření) [25]. 

Téměř všechny KVZ (kromě lanthanu La) lze použít jako přísady ke zvýšení koercivity 

magnetů Nd-Fe-B, kdy (Dy) a terbium (Tb) zvyšují koercivitu při vysokých teplotách s 

nejlepšími výkony. Kvůli vysoké ceně těchto kovů je možné je částečně nahradit praseodymem 

(Pr), který je podstatně levnější než Dy a Tb a je přímým substitučním prvkem za Nd. Bohužel 

jeho účinek na zvýšení koercivity není tak vysoký, jako v případě použití Dy nebo Tb [27]. 

 

Velkým nedostatkem magnetů Nd-Fe-B je jejich vysoká reaktivita, zejména prostřednictvím 

fáze bohaté na Nd na hranicích zrn a v intergranulárních oblastech. Proto je nutné tyto magnety 

chránit před vlhkým, slaným a kyselým prostředím. Jako ochrana jsou použity organické nebo 

anorganické vrstvy v závislosti na provozním médiu. Pro anorganickou vrstvu se používá nikl, 

hliník, zinek, ���nebo cín nebo kombinace těchto kovů, zatímco jako organická alternativa 

se používá epoxidová pryskyřice [27]. 
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8. Experimentální část 
 
 

Experimentální část práce je zaměřena na recyklaci různých typů odpadních magnetů 

s následným hodnocením jejich strukturních a magnetických vlastností. Zpracování odpadních 

magnetů probíhalo metodou „magnet to magnet“ aplikací procesu vodíkové dekrepitace a 

technologie mísení základní práškové směsi s hydridy kovů vzácných zemin, díky které lze 

dosáhnout optimálního složení recyklovaných magnetů. Rovněž byla ověřena metoda 

zpracování odpadních magnetů jejich přetavením s následným odléváním na vodou chlazené 

kolo (tzv. metoda strip casting), kdy se získala základní slitina, aplikovatelná ve výrobě nových 

magnetů. Získané recyklované magnety a slitina ve formě tenkých pásků byla podrobena 

chemické, strukturní, fázové a termo-magnetické analýze. Dále byla zkoumána korozní 

odolnost vybraných recyklovaných magnetů pomocí elektrochemického testování a 

zrychleného testování v solné mlze. 

 

8.1. Recyklace odpadních magnetů metodou „magnet to magnet“ 

 
Cílem této metody zpracování odpadních magnetů je opětovně získat slinované neodymové 

magnety na bázi Nd(R)-Fe-B s vysokými magnetickými charakteristikami. V daném případě 

byla použita technologie mísení prášků (tzv. powder blending technology), která se provádí za 

účelem dosažení jednotné kvality výchozí suroviny a optimálních technologických vlastností 

práškové směsi. 

 

 Jako výchozí materiál byly použity odpadní magnety třídy N42 s Ni-povlakem získané 

separací z elektronických zařízení, které neobsahují Dy. Třída N42 znamená, že neodymový 

magnet má maximální energetický součin 42 MGOe, což je 336 kJ/m3. Dalším použitým typem 

magnetu byly magnety třídy N33U, který oproti typu N42 obsahují Dy. Chemické složení obou 

typů magnetů je uvedeno v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Složení magnetů na bázi Nd(RE)-Fe-B typu N33U a N42. 

Prvek Nd Pr Dy B Cu Al Co Fe 

(hm.%) 

N33U 20,7 5,6 6,6 1,1 0,2 0,5 0,3 bal. 

N42 23,5 8,3 0,0 1,0 0,3 0,3 0,8 bal. 
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Pro srovnání jsou v tabulce 5 uvedeny magnetické charakteristiky obou magnetů, kde je 

znatelná vyšší koercivita u magnetu N33U, zatímco magnet N42 vykazuje vyšší remanenci a 

maximální energetický součin. 

 

Tabulka 5 Magnetické vlastnosti magnetů Nd(RE)-Fe-B typu N33U a N42 

Typ 
magnetu/vlastnosti 

Br  Hcj  Hcb (BH)max  

(T) (kA/m) (kA/m) (kj/m3) 

N33U 1,13 2150 880 250 

N42 1,31 1093 923 336 
 

 

8.1.1. Příprava vstupní suroviny 

Příprava vstupní suroviny, ve které byl poměr magnetů bez obsahu Dy (N42) vůči magnetům 

obsahujícím Dy (N33U) byl 3:1, spočívala v předběžné demagnetizaci a mechanickém drcení 

odpadních magnetů. Takto upravená surovina byla podrobena vodíkové dekrepitaci při teplotě 

250 °C v proudu vodíku při tlaku přibližně 0.1 MPa, která představuje fyzikální metodu drcení 

materiálu. Celková doba procesu závisí na výchozí hmotnosti vstupní suroviny, přičemž se 

pohybuje mezi 1 až 2 hodinami. Zařízení pro vodíkovou dekrepitaci s možností rotace 

reakčního bubnu pro lepší homogenizaci prášku je dokumentováno na obr. 29a. Prášková směs 

po vodíkové dekrepitaci byla následně prosítována za účelem oddělení kousků povlaku na bázi 

Ni, který se v průběhu procesu odloupnul z magnetů. Získaný prášek na bázi Nd-Fe-B byl dále 

mísen s hydridem neodymu NdH2, který byl připraven hydrogenací Nd za podmínek použitých 

pro vodíkovou dekrepitaci odpadních magnetů Nd-Fe-B, a směs byla podrobena jemnému mletí 

ve vibračním mlýně v izopropylalkoholovém médiu po dobu 40 minut. Hydrid neodymu byl 

přidán z důvodu zvýšení hustoty práškových výlisků. Po jemném mletí byla vlhká prášková 

směs lisována v příčném magnetickém poli o velikosti více než 1500 kA/m (obr. 29b). Výlisky 

(polotovary magnetu) byly slinovány při teplotě 1118 °C po dobu 2 hodin. Následné tepelné 

zpracování zahrnovalo ohřev na teplotu 500 °C a výdrž na této teplotě po dobu 1 hodiny s 

následným ochlazováním v plynném dusíku. Ke slinování a tepelnému zpracování byla použita 

vysokoteplotní odporová pec Xerion (XERION Advanced Heating ®) – viz obr. 30. 
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Obr. 29 Vodíková pec pro vodíkovou dekrepitaci (a) a hydraulický lis s magnetizační 

jednotkou pro formování práškové směsi (b). 

 
 

 
Obr. 30 Vysokoteplotní odporová pec pro slinování a tepelné zpracování. 

 

 
8.1.2. Výsledky a diskuse 

 
8.1.2.1. Fázová analýza práškové směsi 

 

Fázové složení práškové směsi bylo studováno metodou rentgenové práškové difrakce 

(XRPD), která spočívá v měření rentgenových paprsků rozptýlených polykrystalickým 

vzorkem jako funkce rozptylového úhlu. Vlnová délka ionizujícího záření má shodnou velikost 

a) b) 
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s meziatomovými vzdálenostmi, které se nachází ve většině pevných látek. Analýza tohoto 

rozdělení poskytuje mnoho informací o mikrostruktuře (strukturní charakteristiky a rozmístění 

stavebních částic v krystalové mřížce pevné fáze) a vlastnostech vzorku.  V daném případě bylo 

fázové složení zkoumáno pomocí difraktometru Ultima IV, který je vybaven detektorem 

„D/teX“. Analýza byla provedena pouze pro směs prášku (N42 + NdH2), tj. bez magnetů 

s obsahem Dy, z důvodu obtížné detekce fází bez Nd a s obsahem Dy. Rovněž je velmi obtížné 

rozlišit oxidy Nd a Dy. Difrakční záznam z této analýzy je zobrazen na obr. 31. V tabulce 6 je 

uvedeno fázové složení a mřížkové parametry identifikovaných fází, které jsou typické pro 

práškové směsi podrobené vodíkové dekrepitací. Z toho lze usuzovat, že hydrogenace magnetu 

s obsahem Dy povede k vytvoření hydrogenované hlavní magnetické fáze obsahující (Nd, Dy), 

pravděpodobně (Nd, Dy)Hx.  

 

 
Obr. 31 Difrakční záznam prášku, připraveného vodíkovou dekrepitací magnetu typu N42 a 

následně podrobenému mletí s 2 hm.% NdH 2. 

 

Kromě hlavní magnetické fáze byly zaznamenány oxidy kovů vzácných zemin (Nd2O3) a Ni, 

jehož malé množství je pozůstatek z povlaku odpadního magnetu, který se uvolnil během 

recyklace. Po vodíkové dekrepitaci musí být ochranný povlak niklu co nejlépe odseparován od 

práškové směsi Nd-Fe-B. Vysoký obsah niklu v práškové směsi má za následek snížení 

fyzikální hustoty připravených magnetů a zhoršení jejich magnetických charakteristik (zejména 

koercitivní síly). Hydrogenovaný prášek Nd-Fe-B si zachoval jemnou a usměrněnou strukturu 

z původního magnetu, proto stupeň mletí byl podstatně nižší než v případě odlévané slitiny 
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podrobené vodíkovému křehnutí. 

 

Tabulka 6 Fázové složení a mřížkové parametry nalezených fází. 

 
 

8.1.2.2. Strukturní analýza recyklovaného magnetu 
  
Magnet byl podroben standardní přípravě vzorků pro metalografické pozorování, které se 

sestávalo ze zalisování vzorků do vodivého bakelitu, broušení na brusných papírech do zrnitosti 

2000 a leštění na diamantových pastách s finální zrnitostí 0.7 m. Mikrostruktura vzorku byla 

vyvolána leptáním v činidle Nital (100 ml Ethanol + 10 ml HNO3). 

 
Strukturní charakteristiky, chemické složení a rozložení jednotlivých komponent magnetu (x-

ray mapping) byly zkoumány pomocí skenovacího elektronového mikroskopu QUANTA 450 

FEG, vybaveným mikrosondou EDX pro energiově disperzní rtg. analýzu. Údaje generované 

analýzou EDX se skládají ze spektra ukazujícího píky (obr. 32), které odpovídají prvkům 

obsažených ve studovaném materiálu 

 
Obr. 32 EDS spektrum analyzovaného recyklovaného magnetu. 

Fáze Obsah 
(hm.%) 

Prostorová 
skupina 

Mřížkové parametry (nm) 
a b c 

Nd2Fe14BH1,04 78 P42/mnm 0,88527(18) 0,88527(18) 1,2277(3) 

NdH2 9 Fm-3m 0,54337(7) 0,54337(7) 0,54337(7) 
Nd203 4 P-3m1 0,3758(5) 0,3758(5) 0,6306(11) 

Nd 6 P63/mmc 0,3565(5) 0,3565(5) 1,211(2) 

γNi 3 Fm-3m 0,36079(17) 0,36079(17) 0,36079(17) 
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V tabulce 7 je uvedeno chemické složení recyklovaného magnetu. Plošné složení a složení fáze 

1 (hlavní magnetická fáze Nd(RE)2Fe14B) odpovídá průměrné hodnotě ze tří měření.  

 
Tabulka 7 Chemické složení jednotlivých fází v mikrostruktuře recyklovaného magnetu.  

Prvek/Fáze 
O Dy Al Nb Pr Nd Fe Co Ni Cu 

(hm.%) 

Plocha  4,0 0,3 0,2 4,3 27,2 62,8 1,1 0,0 0,0 

Fáze_1  1,9 0,3 0,2 3,0 24,8 68,5 1,3 0,0 0,0 

Fáze_2_1  10,7 0,0 0,3 10,5 58,9 19 0,4 0,2 0,0 

Fáze_2_2  10,1 0,0 0,1 12,8 69,1 7,4 0,3 0,2 0,0 

Fáze_2_3  12,5 0,0 0,0 12,6 71 3,7 0,2 0,1 0,0 

Fáze_3_1  2,6 0,5 0,2 9,1 43,5 42,6 1,0 0,2 0,3 

Fáze_3_2  2,5 0,2 0,2 7,5 39,7 49,2 0,8 0.0 0.0 

Fáze_3_3  1,5 0,6 0,2 11,4 53,8 30,1 1 0,3 1,2 

Fáze_3_4  2,1 0,5 0,1 13,7 61,1 17,9 1,7 0,8 2,1 

Fáze_4_1 20,2 7,3 0,1 0,2 8.0 56,8 6,7 0,5 0,2 0,1 

Fáze_4_2 18,7 6,7 0 0,1 8,9 52,4 12,8 0,4 0,1 0.0 

Fáze_4_3 14,8 4,7 0,1 0,6 10,9 54,5 14,2 0,2 0,1 0.0 
 

Na obr. 33 je zobrazena mikrostruktura recyklovaného magnetu, kde jsou označeny jednotlivé 

fáze analyzované pomocí EDX mikroanalýzy. V tomto případě byly ve vzorku identifikovány 

čtyři fáze: 

• hlavní magnetická fáze Nd(Dy, Pr)2Fe14B (fáze 1) 

• dvě intergranulární fáze (fáze 2), (fáze 3) 

• oxidy na bázi Nd s nízkými obsahy Pr a Dy (fáze 4) 

 

Mezi zrny základní fáze Nd(R)2Fe14B se nacházely intergranulární fáze (fáze 2 a 3 na obr. 33b), 

které se lišily v obsazích Pr, Nd a Dy. Fáze 2 pochází pravděpodobně z původních magnetů 

s obsahem Dy. Tento fakt podporuje i vysoký obsah Pr a Dy. Poměrně vysoký obsah Pr ve fázi 

3 ukazuje jeho trend přecházet do intergranulární fáze v procesu difuze po hranicích zrn. Fáze 

4 odpovídá oxidům na bázi Nd a s nízkými obsahy Pr a Dy. Obsah Pr v této fázi je však vyšší 

než v případě Dy, což souvisí s vyšší oxidační schopností tohoto kovu. Nikl byl rovněž nalezen 

v intergranulárních fázích 2 a 3. Na obr. 33d je patrná „core-shell“ mikrostruktura a nejednotné 

složení hlavní magnetické fáze Nd(R)2Fe14B, které se projevuje světlými a tmavě šedými 
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kontrasty (červené kruhy). Vznik této mikrostruktury byl potvrzen rtg. mapováním – obr. 34.  

Zrna jsou obohacena o Nd a ochuzena o Pr, což je pozůstatek z původních magnetů. Dy 

obohacuje okraj zrn, zatímco jeho obsah v centrální části zrn je velmi nízký.  

 

  

  
Obr. 33 Mikrostruktura recyklovaného magnetu při různém zvětšení a označení 

analyzovaných fází (SEM/BSE).  
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 
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Obr. 34 Rtg. mapa rozložení Dy, Pr a Nd v mikrostruktuře recyklovaného magnetu. 

 

8.1.2.3. DTA analýza recyklovaného magnetu 
 
Za účelem studia fázových transformací, probíhajících v recyklovaném magnetu v závislosti na 

teplotě, byla provedena diferenční termická analýza (DTA) pomocí zařízení Setsys-1750 

v atmosféře argonu. Rychlost ohřevu v teplotním intervalu 20 až 1550 °C byla 15 °C/min, 

přičemž vzorek byl umístěn v kelímku z Al2O3. Data z DTA umožnily stanovit slinovací teplotu 

výlisků na 1118 °C. Záznam z této analýzy je dokumentován na obr. 35, kde pík při teplotě 

323 °C odpovídá Curieho teplotě.  
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Obr. 35 Záznam z DTA analýzy recyklovaného magnetu. 

 

Získané data z DTA rovněž umožnily navrhnout mechanismus tvorby „core-shell“ struktury v 

magnetech, připravených ze směsi Nd2Fe14BHx, (Nd,Pr,Dy)2Fe14BHx, Nd, NdHx, a malého 

množství Dy a DyHx. Při ohřevu na slinovací teplotu se tvoří tavenina z fází Ndrich + (Nd, Dy, 

Pr)rich. Malé množství základních fází Nd2Fe14B a (Nd,Pr,Dy)2Fe14B rovněž přechází do 

kapalné fáze v důsledku eutektické reakce – atomy Dy difundují skrz kapalnou fázi do zrn fáze 

Nd2Fe14B, což vede k formování (Nd,Dy)2Fe14B core-shell mikrostruktury. Avšak v případě 

směsi prášků s a bez obsahu Dy, je celkový obsah Dy příliš malý na to, aby vytvořil obohacenou 

vrstvu v zrnech Nd2Fe14B. Proto se předpokládá, že difúze Dy v pevné fázi je také realizována 

na kontaktní ploše zrn bez a s obsahem Dy za nepřítomnosti intergranulární fáze. Difúze v 

pevné fázi je uskutečňována na úkor gradientu koncentrace Dy. Obohacené vrstvy (slupka) o 

Dy jsou dostatečně tenké. Během difúze atomy Dy nahrazují částečně Nd atomy ve fázích 

Nd2Fe14B za vzniku vrstvy (Nd, Dy)2Fe14B a atomy Nd jsou během procesu vypuzovány do 

fáze na hranici zrn. To má za následek vytvoření silnějších hranic zrn (v případě difúze v 

kapalné fázi) s vyšší koncentrací Nd a vytvoření tenké hranice bohaté na Nd (v případě difúze 

v pevné fázi). V obou případech se zlepšuje magnetická izolace zrn. 

 
8.1.3. Magnetické charakteristiky recyklovaného magnetu 

 

Magnetické vlastnosti recyklovaných magnetů, které byly stanoveny pomocí automatického 

hysterezigrafu MH-50 jsou uvedeny v tabulce 8. Pro srovnání jsou uvedeny i magnetické 

vlastnosti výchozích odpadních magnetů. Jejich stanovení probíhalo při pokojové teplotě 

v magnetickém poli o velikosti 2500 kA/m. Hodnoty magnetických vlastností recyklovaných 

magnetů závisí zejména na čistotě vstupního materiálu a obsahu kyslíku. 
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Tabulka 8 Magnetické vlastnosti recyklovaných magnetů a výchozích odpadních magnetů. 

Vzorek Vsázka + 2 hm.% NdHx 
Br Hcb Hcj (BH)max 

(T) (kA/m) (kA/m) (KJ/m3) 

 Výchozí odpadní magnety N42 1,31 1020 1093 336 

 Výchozí odpadní magnety N33U 1,13 880 2150 250 

1 3 kg N42 + 1 kg N33U 1,39 1014 1368 368 

2 3 kg N42 + 1 kg N33U 1,32 949 1457 324 

3 3 kg N42 + 1 kg N33U 1,32 970 1663 335 

4 3 kg N42 + 1 kg N33U 1,41 1009 1360 370 

5 3 kg N42 + 1 kg N33U 1,29 943 1326 315 

6 3 kg N42 + 1 kg N33U 1,39 1026 1340 379 

7 3 kg N42 + 1 kg magnetů z HDD 1,41 878 902 383 

8 3 kg N42 + 1 kg magnetů z HDD 1,39 1015 1128 372 

9 2 kg N42 + 1 kg magnetů z HDD 
+ 1 KG N33U 1,32 978 1413 341 

 
Na základě získaných výsledků lze konstatovat, že daným způsobem recyklace odpadních 

magnetů lze vytvořit magnety s lepší koercivitou a remanencí, než měli výchozí odpadní 

magnety. Zlepšení koercivity souvisí s difundováním Dy, který se nacházel v odpadních 

magnetech typu N33U, a vytvořil tak „core-shell“ strukturu zrn Nd(R)2Fe14B. Příklad 

demagnetizační křivky pro vzorek č. 5 v tabulce 8 je uveden na obr. 36.  

 

 
Obr. 36 Demagnetizační křivka recyklovaného magnetu, připraveného z odpadních magnetů 

N42 + N33U v poměru 3:1 (vzorek č. 5).  
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8.2. Příprava matriční slitiny přetavením odpadních magnetů 
 
V rámci experimentální části práce byla rovněž ověřena možnost zpracování odpadních 

magnetů jejich přetavením ve vakuové indukční peci s navazujícím odléváním na vodou 

chlazené rotující kolo (metoda strip casting) s cílem získat výchozí slitinu vhodnou pro 

opětovnou výrobu magnetů. Získaná slitina je ve formě tenkých a křehkých pásků, která 

vykazuje vhodnou strukturu pro další zpracování. Proces tavení a odlévání probíhal ve vakuové 

indukční peci výrobce SECOWARWICK, která disponuje třemi nezávislými induktory. 

Tavícím induktorem o výkonu 50 kW, induktorem nálevky taktéž o výkonu 50 kW a 

induktorem trysky s výkonem 25 kW (obr. 37). 

 

  
Obr. 37 a) Vakuová indukční pec od výrobce SECOWARWICK se třemi nezávislými 

induktory; b) nálevka a vodou chlazené rotující kolo. 

 
Jako výchozí materiál byly použity odpadní magnety typu N33SH, které nebyly opatřeny 

ochranným povlakem. Pro jednu tavbu bylo použito 5 kg výchozího materiálu. Magnetické 

vlastnosti tohoto typu magnetu jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

Tabulka 9 Magnetické vlastnosti magnetu typu N33SH. 

Br HcB HcJ (BH)max Tc 

(T) (kA/m) (kA/m) (kJ/m3) (°C) 

1,13-1,17 ≥844 ≥1 592 247-271 310 
 

 

a) b) 
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8.2.1. Příprava materiálu 
 
Nadrcené magnety N33SH byly vloženy do korundového tavicího kelímku AL88I od 

společnosti Capital Refractories (obr. 38). Do vsázky bylo přidáno i malé množství čistého 

neodymu z důvodu dosažení stechiometrického složení, protože během tavení dochází 

k částečnému naoxidování Nd-fáze.  Kelímek s takto připraveným materiálem se následně vloží 

do induktoru a je zafixován tak, aby tavenina mohla během odlévání bez jakýchkoli problémů 

vytékat do nálevky.   

 

Po natavení vsázky se tavenina přeleje do nálevky. Ta je tvořena korundovým kelímkem 

stejného typu, avšak ve dně je otvor, do kterého se vloží tryska z nitridu boru. Tryska v otvoru 

musí být precizně fixována směsí korundového prášku a vodního skla (obr. 39). Pro lepší 

manipulaci a nasměrování taveniny při odlévání je použit ocelový trychtýř, který se pro zvýšení 

odolnosti pokrývá směsí prášku Al2O3 a vodního skla (obr. 40). Následuje vysušení a vložení 

nálevky spolu s trychtýřem a tryskou do induktorů v grafitové vložce, která napomáhá k tomu, 

aby byla nálevka během celého procesu zahřáta na požadovanou teplotu. V induktorech je pak 

nálevka spolu s tryskou a trychtýřem rovněž zafixována do správné polohy pomocí zásypky, 

jako tomu bylo v případě tavícího kelímku s vsázkou. 

 

 
Obr. 38 Korundový kelímek AL88I. 
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Před začátkem celého procesu musí být nastavena vhodná poloha a rychlost Cu kola chlazeného 

vodou, která je 1-2 m/s. Jakmile je vše připraveno, komora pece je uzavřena a evakuujeme ji 

na tlak 4 až 5 Pa. Poté dochází k pomalému ohřívání nálevky, trysky a trychtýře za pomocí 

induktorů. Následně je pec naplněna argonem o čistotě 5 N na tlak 20 kPa. Vsázka je nejdříve 

zahřívána pomalu a až poté rychlým zvýšením výkonu. Ve chvíli, kdy dojde k jejímu roztavení 

a dochází ke stabilizaci taveniny, je tavenina odlita přes trychtýř do zahřáté nálevky. Je důležité, 

aby nálevka i tryska byly zahřáté na požadovanou teplotu, která je přibližně 1200 °C. Teplota 

je kontrolována pomocí pyrometru. Z nálevky protéká tavenina tryskou na rotující vodou 

chlazené měděné kolo, kde rychle tuhne a získává formu tenkých pásků, které v důsledku 

odstředivé síly padají na chlazenou ocelovou vibrující podložku a poté do sběrné nádoby. 

 

8.2.2. Výsledky a diskuse 

 

8.2.2.1. Strukturní a fázová analýza získané slitiny  
 

Slitina ve formě pásků o tloušťce 500 až 700 μm byla opět podrobena standardní přípravě 

vzorků pro metalografické pozorování, které se sestávalo ze zalisování vzorků do vodivého 

bakelitu, broušení na brusných papírech do zrnitosti 2000 a leštění na diamantových pastách s 

finální zrnitostí 0.7 m. Mikrostruktura vzorku byla vyvolána leptáním v činidle Nital (100 ml 

Ethanol + 10 ml HNO3). Strukturní a chemická analýza byla provedena za použití skenovacího 

elektronového mikroskopu QUANTA 450 FEG (FEI Company), vybaveným energiově 

disperzním rtg. spektroskopem (EDS, EDAX Inc.).  
 

Obr. 39 Tryska uložená v otvoru 
korundové nálevky. 

Obr. 40 Ocelový trychtýř. 
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Výsledky chemické plošné a bodové analýzy recyklované slitiny jsou uvedeny v tabulce 10, 

označení analyzovaných fází je patrné na obr. 41. Plošné složení slitiny a složení hlavní 

magnetické fáze Nd(RE)2Fe14B (fáze 1) odpovídá průměrné hodnotě ze tří měření.  
 

Tabulka 10 Plošné a fázové chemické složení recyklované slitiny. 

Fáze/prvek 
Dy Al Nb Pr Nd Fe Co Cu 

(hm.%) 

Plocha  2,2 1,3 0,4 7,8 25,9 61,0 1,0 0,4 

Fáze_1  1,9 1,3 0,3 5,8 20,8 68,7 1,0 0,2 

Fáze_2_1 0,7 1,0 0,1 18,0 45,1 32,5 1,3 1,3 

Fáze_2_2 1,0 1,9 0,4 14,7 46,4 31,5 1,4 2,8 

Fáze_2_3 2,0 1,1 0,3 20,1 50,5 24,7 0,9 0,5 
 

Z plošné analýzy vyplývá, že recyklovaná slitina má vyšší obsah neodymu ve srovnání 

s původním magnetem N33UH (tabulka 11), což je z důvodu přidání čistého neodymu do 

vsázky před tavením. Tato slitina má rovněž nižší obsah kobaltu (pravděpodobně z důvodu 

odpaření za sníženého tlaku při dané teplotě tavení) ve srovnání s odpadními magnety a jeho 

ztrátu je nutné zohlednit při přípravě vsázky. Obsah kyslíku, stanoveného metodou fúze 

v inertním plynu v recyklované slitině, byl okolo 1500 ppm. 

 
Tabulka 11 Plošné chemické složení odpadního magnetu N33SH. 

Prvek 
Dy Al Nb Pr Nd Fe Co Cu 

(hm.%) 

Plocha  2,0 1,0 0,4 7,3 23,2 63,3 2,4 0,5 
 

Struktura recyklované slitiny byla tvořena jemnými rovnoosými zrny hlavní magnetické fáze 

Nd(R)2Fe14B (fáze 1), které se formovaly v místě kontaktu slitiny s povrchem chladícího kola, 

a kolumnárními zrny této fáze v objemu pásku (obr. 41a). Mezi zrny se nacházela 

intergranulární fáze bohatá na Nd (fáze 2).  
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 Obr. 41 Mikrostruktura recyklované slitiny: a) v příčném řezu strip; b) v podélném řezu 

strip; c) - d) lomová plocha příčného řezu při různém zvětšení (SEM/BSE). 

 

Fázové složení bylo rovněž zkoumáno pomocí rentgenové práškové difrakce. Bylo zjištěno, že 

získaná slitina obsahuje pouze hlavní magnetickou fázi Nd2Fe14B a fázi bohatou na Nd (obr. 

42). 
 

b) a) 

c) d) 
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Obr. 42 Difrakční záznam analýzy recyklované slitiny. 

 

Recyklovaná slitina byla dále podrobena termo-magnetické analýze, která umožňuje hodnotit 

změny magnetických vlastností v závislosti na teplotě.  Měření lze provést v nulovém vnějším 

poli či v jakémkoli jiném žádoucím poli [29]. Nejznámější termo-magnetická analýza je 

Curieho bodová analýza, při které se sledují hodnoty saturační magnetizace nebo susceptibility 

v závislosti na teplotě. Jak je vidět ze závislosti saturační magnetizace na teplotě v obr. 43, 

první pík při teplotě 312 °C (585 K) odpovídá Curie teplotě základní magnetické fáze 

Nd(RE)2Fe14B, druhý pík při teplotě 747 °C (1020 K) pak fázi  -Fe. Z důvodu velmi nízkého 

obsahu této fáze ve slitině nebyla její přítomnost potvrzena analýzou SEM/EDX a XRPD.  

 
Obr. 43 Termo-magnetická analýza recyklované slitiny. 
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8.3. Korozní testování magnetických materiálů 
 

Jedním z největších negativ Nd-Fe-B magnetů je jejich nízká odolnost vůči korozi, která 

je způsobena vysokým podílem kovů vzácných zemin. Z tohoto důvodu bývají neodymové 

magnety opatřeny proti korozi různými typy povlaků/nátěrů. V této práci jsou korozní 

vlastnosti vybraných magnetů bez ochranných povlaků zkoumány na základě provedení 

elektrochemických testů ve vodném roztoku a taktéž provedením normované zrychlené 

zkoušky v solné mlze. Nejprve byly provedeny korozně elektrochemické testy v pořadí: měření 

korozního potenciálu (Ecor), stanovení velikosti polarizačního odporu (Rp), zkouška bodové 

koroze se záznamem polarizační křivky a určení konvenční hodnoty potenciálu pittingu (Ep), 

případně repasivace (Er).  

 

Ve všech případech se testovaly tři stejné nezmagnetizované vzorky, které byly 

vyrobeny recyklací odpadních magnetů typu N42 a N33UH s názvem rec_1, rec_2 a rec_3. 

Jako referenční vzorek byla použita nelegovaná ocel typu DC01 (1.0330) uvedená pod 

označením Fe-C.  

 

8.3.1. Elektrochemické testování 
 

Na základě elektrochemického testování lze hodnotit možnost koroze 

z termodynamického hlediska podle hodnot Ecor, zatímco kinetiku koroze na základě 

polarizačního odporu Rp, který je nepřímo úměrný rychlosti koroze rc. U hodnot Ecor platí, že 

čím je nižší jejich hodnota, tím je kov méně ušlechtilý a tím pádem více náchylný ke korozi. 

Před samotným testováním bylo provedeno měření a vážení všech 4 vzorků pomocí digitálních 

vah Sartorius CP224 S – OCE. Tyto hodnoty jsou spolu s hustotou uvedeny v tabulce 12. Po 

měření následovalo čištění lího-benzínem a opláchnutí demi-vodou.  

 

Tabulka 12 Rozměry, hustota a počáteční hmotnosti vzorků. 

Značení 
vzorků 

rozměry hmotnost hustota 

(mm) (g) (g/cm3) 

rec_1 8.4x7.4x7.4 3.4666 7.54 

rec_2 8.2x7.5x7.4 3.4282 7.53 

rec_3 8.4x7.5x7.5 3.4999 7.40 

Fe-C 38.0x25.4x1.0 9.7556 7.8 
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Očištěné vzorky byly podrobeny analýze za použití potenciosta-galvanostatu PGP 201, řízeným 

počítačovým programem Volta-Master 1. Podmínky elektrochemického testování byly 

následující: vodný roztok 0.1 M NaCl, objem 60 ml, teplota 25 °C, volný přístup vzduchu, bez 

míchání. Při měření polarizačních křivek pro hodnocení bodové koroze bylo zvoleno rozmezí 

potenciálů od Ecor - 50 mV (SCE) do vratného potenciálu (při proudové hustotě 1.0 mA/cm2) a 

zpět s rychlostí polarizace 0.50 mV/s ke koroznímu potenciálu. Otvor v korozní cele s 

průměrem d = 6,3mm vymezoval exponovanou válcovitou plochu vzorku o velikosti S = 0,312 

cm2.  

 

Výsledné hodnoty testování jsou uvedeny v tabulce 13. Hodnoty Ecor1 byly měřeny na začátku 

intervalu, kdežto hodnoty Ecor2 byly naopak měřeny na konci intervalu. Měření probíhalo s 

podmínkou změny potenciálu do 2 mV za minutu. V tabulce jsou dále uvedeny průměrné 

naměřené hodnoty polarizačního odporu, které se měřily podle normy ASTM G59 (Rpa) a z 

počáteční části polarizační křivky pomocí Sternovy metody (Rpb), kdy průměrné hodnoty byly 

vypočítány na základě tří měření. Další hodnotou uvedenou v tabulce je korozní rychlost, která 

byla vypočítána pouze orientačně za použití molární hmotnosti pro Nd2Fe14B = 63.6 g/mol a 

průměrné hustoty materiálu se stejně zvolenými intervaly pro všechny vzorky (rozsah na 

anodické části křivky =150 mm, korelační interval = 50 mm). Červeně zvýrazněné hodnoty 

jsou takové, které vyšly nejlépe na základě určitého měření.  

 

Tabulka 13 Naměřené hodnoty korozního potenciálu, polarizačního odporu a odhady průměrné 

rychlosti koroze.  

Značení 
vzorků 

Ecor1 Ecor2 Rpa Rpb rc 
(mV) (mV) (kΩ.cm2) (kΩ.cm2) (μm/r) 

rec_1 -735 -739 68.5 6.07 182 

rec_2 -720 -725 5.92 1.41 243 

rec_3 -857 -876 85.15 13.80 210 

Fe-C -380 -448 13.30 2.74 60 
 

Hodnoty odolnosti proti bodové korozi se získaly na základě rozdílu hodnot depasivace a 

repasivace Ep – Er (viz tabulka 14). Při měření polarizačních křivek pro hodnocení bodové 

koroze bylo zvoleno rozmezí potenciálů od Ecor - 50 mV (SCE) do vratného potenciálu a zpět 

ke koroznímu potenciálu. Použitá proudová hustota byla 1.0 mA/cm2 a rychlost polarizace 0.50 

mV/s. Hodnoty potenciálů byly měřeny vzhledem k nasycené kalomelové elektrodě (SCE). 
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Čím jsou získané hodnoty vyšší, tím lepší je odolnost materiálu vůči bodové korozi.  

 
Tabulka 14 Hodnoty potenciálu pittingu (Ep) a repasivace (Er), pořadí odolnosti proti bodové 

korozi podle naměřených hodnot potenciálů (Ep a Er). 

Značení 
vzorků 

Ep Er Ep – Er 

(mV) (mV) (mV) 

rec_1 -670 -760 90 

rec_2 -689 -765 76 

rec_3 -790 -903 113 

Fe-C -364 ≈ -550 186 

 

Na základě elektrochemického testování vyšly celkově nejlépe hodnoty u vzorku rec_3. Jeho 

korozní odolnost je tedy ze všech magnetických vzorků nejlepší. Polarizační křivka pro tento 

vzorek je uvedena na obr. 44. Celkově pro všechny použité vzorky měly polarizační křivky 

tvar smyčky typický pro bodovou anebo štěrbinovou korozi.  

 

 

Obr. 44 Polarizační křivka (smyčka) pro vzorek rec_3, vodný roztok 0.1 M NaCl.  
  
 

8.3.2. Zkouška solnou mlhou 
 

Korozní vlastnost vzorků byly rovněž hodnoceny pomocí zkoušky solnou mlhou, provedenou 

podle normy ČSN EN ISO 9227. Vzorky byly před testováním zbroušeny, očištěny 
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lihobenzinem v ultrazvukové čističce a osušeny. Takto připravené vzorky byly následně 

zváženy a změřeny jejich rozměry – viz tabulka 15 Stav vzorků před testováním je patrný na 

obr. 45. 

 

Tabulka 15 Vstupní hodnoty vzorků použitých pro testování zkouškou v solné mlze. 

Značení 
vzorků 

rozměry hmotnost hustota plocha 

(mm) (g) (g/cm3) (mm2) 

rec_1 8.4 x 7.4 x 7.4 3.4631 7.536 358.2 

rec_2 8.2 x 7.5 x 7.4 3.4217 7.533 355.4 

rec_3 8.4 x 7.5 x 7.5 3.4842 7.400 364.5 

Fe-C 8.2 x 7.3 x 6.0 2.7073 7.54 305.7 

 

 
Obr. 45 Vzorky magnetických materiálů, připravené na zrychlenou zkoušku v solné mlze. 

 

Korozní zkouška probíhala v temperované komoře LIEBISCH S400 M-TR se solnou mlhou, 

do které byly jednotlivé vzorky umístěny na podložku z inertního polymerního materiálu 

PMMA, opatřenou malými otvory. Tyto otvory o průměru 4 mm sloužily k odkapávání solné 

mlhy, která se vytvořila rozprášením neutrálního 5 % vodného roztoku chloridu sodného 

(NaCl). Po celou dobu expozice byla udržována normovaná teplota 35 °C. Těmto podmínkám 

byly vzorky vystaveny po dobu 80 hodin, během kterých postupně docházelo k rozvoji koroze. 

Rozvoj koroze byl zaznamenáván pořízením fotografií povrchů jednotlivých vzorků 

fotoaparátem a stereomikroskopem STM 702. Doba expozice byla přerušena celkem čtyřikrát 

– po 3, 8, 34 a 80 hodinách, kdy byly vzorky zváženy a zaznamenána změna jejich hmotnosti  

 

Na obr. 46 jsou pro srovnání uvedeny snímky vzorků (seřazených dle pořadí z tabulky) před 

provedením testu, po vytažení po prvních třech hodinách expozice, a nakonec po oplachu a 
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vysušení, po kterém následovalo jejich vážení. Na obr. 46b lze vidět i kapky kondenzovaného 

solného roztoku. Co se týče povrchu jednotlivých vzorků, tak již po třech hodinách došlo 

k viditelné nerovnoměrné korozi, která je znatelná díky zabarvení povrchu vzorků. U vzorku 

Fe-C jsou stále velmi dobře viditelná místa, kde koroze neproběhla, což znamená, že zde už na 

první pohled došlo k nejmenším přírůstkům korozních produktů. Mikrostruktura okrajové části 

vzorku rec_3 po celkové expozici je patrný na obr. 47.  

  

 

 
Obr. 46 a) Vzorky na podložce s otvory před vložením do komory; b) po vytažení z komory po 

3 hod. expozice, na povrchu podložky jsou kapky z kondenzované solné mlhy; c) na podložce 

po 3 hod. expozice, oplachu vodou a vysušení, bez odpadávání korozních produktů. 

 

  
Obr. 47 Mikrostruktura okrajové části vzorku rec_3 po testu v solné mlze (SEM).   

 

a) 

b) 

c) 
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Na obr. 48 a 49 je dokumentován stav vzorků po 3 a 80 hodinách, kdy byl test ukončen. Po 3 

hodinách byly viditelné nerovnoměrně rozmístěné korozní body a skvrny. U těchto vzorků dále 

nedocházelo k úbytku hmotnosti z důvodu odpadávání korozních produktů. Korozními 

produkty představují vznikající hydroxidy železa a neodymu. Po 80 hodinách v solném roztoku, 

jsou přírůstky těchto korozních produktů znatelné. U těchto vzorků lze kromě koroze pozorovat 

i světlé skvrny, které jsou způsobeny zbytky zaschlé soli. 

 

 

Obr. 48 Vzorky rec_1 a rec_2: a) po expozici 3 hod. v solné mlze, oplachu vodou a vysušení; 
b) po expozici 80 hod. a po vysušení. 

 

 

 

Obr. 49 Vzorky rec_3 a Fe-C: a) po expozici 3 hod. v solné mlze, oplachu vodou a vysušení; 
b) po expozici 80 hod. a po vysušení. Světlé skvrny – zbytky suché soli. 

 

Z hlediska zabarvení vzorků následkem koroze nebyly u magnetických vzorků pozorovány 

velké rozdíly. V případě referenčního vzorku Fe-C z nízkouhlíkové oceli bylo patrné rozdílné 

rozmístění i vzhled korozních skvrn. Celkově lze korozní napadení vzorků hodnotit tak, že mělo 

nerovnoměrný charakter s výskytem bodové a mezikrystalové koroze, kdy výskyt důlků a 

bodové koroze je typický pro vodní prostředí s chloridy. Mezikrystalová koroze se šířila 
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pravděpodobně podél korozně aktivní fáze, tj. bohaté na Nd, podél hranic zrn anebo v oblasti 

trojných bodů. Dále bylo pozorováno, že horní plochy vzorků se spádem solné mlhy 

vykazovaly větší korozní napadení ve srovnání s jejich spodními plochami. 

 

Přírůstky korozních produktů byly vyhodnoceny na základě měření hmotnosti vzorků, přičemž 

naměřené hodnoty nejsou zcela přesné z důvodu úbytku korozních produktů jejich 

odpadáváním. Podle pozorování lze konstatovat, že z různých vzorků odpadlo přibližně stejné 

množství korozních produktů. Tyto odpadlé korozní vrstvy nebyly zváženy. Odpadávání 

korozní vrstvy lze vysvětlit změnou složení korozních produktů, jejich struktury a vznikem 

vnitřních pnutí. Nejnižší hmotností přírůstky měl celkově referenční vzorek Fe-C a z 

recyklovaných magnetů pak vzorek rec_3.  

 

Postupný nárůst hmotností u všech vzorků je zaznamenán v grafu na obr. 50, kde je zřejmé, že 

u vzorků recyklovaných magnetů nebyly přírůstky příliš rozdílné.  

 

 
Obr. 50 Změna hmotnosti jednotlivých vzorků v závislosti na dobu expozice. 
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Závěr 
 
Diplomová práce se zabývá recyklací odpadních slinovaných magnetů na bázi Nd-Fe-B 

z různých aplikací. V teoretické části jsou popsány základní charakteristiky permanentních 

magnetů, rozdělení odpadu z Nd-Fe-B magnetů a současné metody jejich výroby a recyklace. 

 

Praktická část je zaměřena na dva konkrétní způsoby recyklace Nd-Fe-B odpadních magnetů: 

1. recyklace metodou „magnet to magnet“ za pomocí vodíkové dekrepitace a technologie 

mísení prášků, 2. přetavením odpadních magnetů s navazujícím strip castingem, kdy se 

připravila slitina ve formě tenkých pásků vhodná k výrobě nových magnetů. Získané 

recyklované magnety a slitina byly podrobeny strukturní, chemické, fázové a termo-magnetické 

analýze. U recyklovaných magnetů byly rovněž stanoveny magnetické vlastnosti při pokojové 

teplotě. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že recyklované magnety vykazovaly 

lepší magnetické vlastnosti než původní odpadní magnety. Recyklovaná slitina měla vyšší 

obsah Nd ve srovnání s výchozími odpadními magnety, což souvisí s přidáním Nd do vsázky 

před tavením. 

 

Ačkoli recyklace Nd-Fe-B magnetů není v současné době ziskovým obchodním segmentem, 

mohlo by do budoucna díky očekávanému nárůstu dostupného množství odpadu dojít ke změně. 

Kromě efektivnějšího zpracování odpadu a snížení nákladů na výrobu těchto typu magnetů se 

recyklace jeví jako slibná strategie v současné globální krizi dodávek kovů vzácných zemin 

(REE), to znamená, že by se mohla snížit závislost na Číně jako dominantního dodavatele.  
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