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1. Posouzení souladu zpracování práce se zadáním
1

Diplomová práce je plně v souladu se zadáním.
2. Hodnocení přístupu studenta k řešení práce (aktivní a systematický přístup)

1

Diplomantka byla v průběhu řešení diplomové práce velmi aktivní a tvůrčí, a to i vzhledem k opatření
v souvislosti s COVID-19. Konzultace probíhaly pravidelně, většinou on-line prostřednictvím
platformy Teams.

3. Adekvátnost použitých metod v závěrečné práci
1

Použité metody výzkumu jsou vhodné a adekvátní vzhledem k charakteru diplomové práce.
Diplomantka využila ke studiu strukturních vlastností a stanovení chemického a fázového složení
moderních metod jako SEM/EDX, DTA, XRPD. Magnetické charakteristiky byly zkoumány s
využitím vibračního magnetometru a automatického hysterezigrafu.

4. Kreativnost přístupu studenta k řešení zadaného úkolu (originalita)
1

5. Správnost a adekvátnost vyvozených závěrů
1

6. Odborný přínos a využitelnost práce v praxi
1

Byly získány nové poznatky z oblasti recyklace permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B metodou
"magnet to magnet". Daný přístup zahrnuje proces vodíkové dekrepitace odpadních magnetů různých
typů, mísení práškových směsí z magnetů bez a s obsahem Dy s hydridy NdHx a aplikaci procesu
difuze po hranicích zrn. Získané hodnoty magnetických vlastností naznačují, že recyklační proces
dovoluje připravit magnety s koercitivní silou větší než výchozí magnety N42. Tento jev souvisí s
existencí „core-shell“ struktury zrn Nd(RE)2Fe14B v důsledku difuze dysprosia, přítomného ve
druhé složce směsi (magnety N33U). Rovněž bylo pozorováno zvýšení remanence recyklovaného
magnetu ve srovnání s magnety N42. Současné zvýšení hodnot jHc a Br je vysvětlováno zlepšenou
izolací zrn fáze Nd(RE)2Fe14B vytvořením nemagnetických hranic zrn obohacených neodymem a
dokonalejším usměrněním této magneticky tvrdé fáze, kterého bylo dosaženo difuzí za optimálních
podmínek. Tyto efekty jsou spojeny s použitím NdHx v práškové směsi – neodym je distribuován
zejména uvnitř hranic zrn magnetů, reguluje složení fází na hranicích zrn a zvyšuje podíl fází
obohacených neodymem. Získané výsledky mohou být využity v návrhu technologie zpracování
odpadních magnetů na bázi Nd-Fe-B pro komerční účely.

7. Jazyková úroveň (pravopis, stylistiky, práce s odborným jazykem, formální chyby)
1

Diplomová práce obsahuje úvod, teoretický základ, experimentální přístupy, výsledky a jejich
diskusi, závěry a literární odkazy. Je zpracovaná na velmi dobré úrovni jak po stránce odborné, tak i
formální. Je napsána čtivou a srozumitelnou formou, s malým množstvím gramatických nebo
pravopisných chyb.



8. Práce s odbornou  literaturou, zdroji a jejich citování v textu
1

Komplexní a detailní rešeršní práce k dané problematice, kde diplomantka shrnula poslední poznatky
a informace z oblasti recyklace permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B, byla zpracována na vysoké
úrovni. Většina použitých literárních zdrojů byla v anglickém jazyce, musím proto velice ocenit
schopnost diplomantky efektivně pracovat s cizojazyčnými odbornými články.

9. Celkové slovní zhodnocení práce
Diplomová práce je zaměřena na recyklaci různých typů odpadních magnetů na bázi Nd-Fe-B.
Zpracování odpadních magnetů probíhalo metodou „magnet to magnet“ s využitím procesu vodíkové
dekrepitace, technologie mísení základní práškové směsi s hydridy kovů vzácných zemin a aplikací
procesu difuze po hranicích zrn, díky které bylo dosaženo optimálního složení hlavní magnetické fáze
Nd(R)2Fe14B. 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. Byly získány nové a velmi zajímavé poznatky z oblasti
recyklace těchto magnetů, využitelné v technické praxi. Diplomovou práci i přístup diplomantky
hodnotím velmi pozitivně.

10. Náměty a otázky k obhajobě
-

11. Celkové hodnocení práce
1

výborněCelkové hodnocení:

Ostrava, 31.05.2021 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.


