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Abstrakt  

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výroby permanentních magnetů Nd-Fe-B, 

jejich vlastnostmi, aplikacemi a rovněž celosvětovou spotřebou. Práce je literární rešerší, 

která obsahuje popis jednotlivých technologických kroků výroby anizotropních magnetů na 

bázi Nd-Fe-B, tj. od počáteční přípravy práškového materiálu až po povrchovou úpravu.  

 

 

 

 

 

Klíčová slova – permanentní magnet, koercivita, neodymový magnet, struktura, koroze, 

technologie výroby, Curieova teplota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

This bachelor thesis wants to create a technical summary on the topic of production of 

permanent Nd-Fe-B magnets, their characteristics and use in all over the world. The work is a 

recherche on this topic and includes a basic comprehensive insight into the entire production 

process consisting of the overview during sintering influencing the final compact product 

formation. 

 

 

 

 

 

Keywords – permanent magnets, coercivity, neodym magnet, structure, corrosion, technology 

of production, temperature of Curie
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1. Úvod a cíl práce 

 

     Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat vlastnosti a technologickou výrobu komerčně 

dostupných permanentních anizotropních magnetů na bázi Nd-Fe-B.  Zahrnuje jednotlivé typy 

magnetů, jejich strukturní a magnetické charakteristiky, vliv legujících prvků na tyto 

vlastnosti a jejich aplikace v průmyslové oblasti. Práce má tedy za úkol seznámit s celkovou 

problematikou neodymových magnetů, s jejich využitím i celosvětovou spotřebou.      

 

1.1 Základní pojmy 

 

     V následujících kapitolách se vyskytují níže uvedené základní pojmy, používané pro popis 

magnetických vlastností:  

 Magnetická indukce B - reprezentuje hustotu magnetického toku, jednotkou SI je 

Tesla, zkratka T. (V anglosaských zemích se používá jednotka soustavy CGS – Gauss 

se zkratkou G. Převodním vztahem je 1T = 1 Wb.m
-2

). 

 

 Magnetický tok Φ - tok magnetického pole plochou, jednotkou je Weber, zkratka Wb. 

 

 Remanence Br - zbytková magnetizace po odstranění magnetizujícího pole. 

Koresponduje s poměrem doménových momentů, které zůstaly orientovány v jednom 

směru. Jednotkou SI je Tesla, zkratka T. 

 

 Saturační magnetizace M - (polarizace), maximální možná hodnota magnetizace pro 

určitý materiál. Jednotkou SI je Tesla, zkratka T. 

 

 Curieova teplota TC - přechodová teplota, nad kterou feromagnetické materiály 

ztrácejí spontánní magnetizaci a stávají se paramagnetickými. Jednotkou je stupeň 

Celsia, zkratka °C. 

 

 Koercivita H – také se nazývá koercitivní síla. Je to schopnost permanentního magnetu 

odolávat demagnetizaci externím magnetickým polem a také vlastním 

demagnetizačním polem. Jednotkou je kA.m
-1

. 
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 Vnitřní koercivita HcJ - demagnetizační magnetické pole, při kterém 

magnetizace/polarizace klesne na nulu. Jednotkou je A.m
-1

. 

 

 Demagnetizační křivka - druhý kvadrant hysterezní smyčky. Tato část smyčky 

obsahuje z technického hlediska nejdůležitější charakteristiky permanentních 

magnetů. 

 

 Maximální energetický součin (BH)max – maximální hodnota součinu magnetické 

indukce B a intenzity magnetického pole H v oblasti demagnetizační křivky, tj. 

maximální hustota magnetické energie uložené v permanentním magnetu. Jednotkou 

je J.m
-3

. 

 

 Intenzita magnetického pole H – reprezentuje magnetické pole vyjádřené v jednotkách 

A.m
-1

. 

 

 Stabilita – odolnost magnetů proti změně magnetického momentu, nebo proti vlivu 

změn teploty. Magnety jsou někdy uměle ‘vystárnuty’ tím, že se vystavují působení 

teplotních cyklů nebo demagnetizačních cyklů. 

 

 Permeabilita – poměr magnetické indukce a intenzity magnetického pole. Lze říci, že 

je to schopnost materiálu ‘vést’ magnetický tok (magnetická vodivost).  

 

 Anizotropie - V různých směrech různé magnetické vlastnosti materiálu. Anizotropie 

je dána technologií výroby magnetického materiálu: 1. působením silného 

magnetického pole nebo 2. aplikací mechanického napětí (válcováním, tažením) v 

určitém směru (hlavní osa). Podél hlavní osy magnetování jsou magnetické vlastnosti 

výrazně lepší než v kolmých (příčných) směrech či rovinách. 

 

 Ireverzibilní změna - Částečná nebo úplná ztráta magnetizace. Může se vyskytnout, 

pokud je magnet vystaven vysokým teplotám nebo demagnetizačnímu poli. 

Magnetizace nemůže být obnovena samovolně, ale opětovným zmagnetováním, pokud 

nedošlo ke změnám ve struktuře materiálu.  
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  1.2 Historie magnetismu 

 

     Slovo magnet pochází z řeckého „magnétés lithos“, což v překladu znamená magnetický 

kámen. Toto slovní spojení bývá spojováno se zeměpisným názvem „Magnésiá“, což byla 

krajina v Antickém Řecku na území dnešní turecké Manisy. Na tomto území se nacházela 

bohatá naleziště minerálu magnetovec (magnetit), který fungoval jako přirozený magnet a byl 

tedy prvním zdrojem poznatků o magnetismu a magnetických silách. Člověk se zde vůbec 

poprvé setkal se silami magnetismu, které nebyly ani mechanické povahy, ani nevznikaly 

přímou činností člověka či jiného zástupce živočišné říše, a přitom se odehrávaly v jeho 

bezprostředním dosahu. Je proto pochopitelné, že pro lidstvo byl magnetismus od samého 

počátku opředen sítí záhad a dohadů a zahalen oblakem jakéhosi tajemna. Schopnost 

magnetického pole byla přisuzována nadpřirozeným silám a bytostem, jako ostatně celá řada 

tehdy nevysvětlitelných fyzických a chemických jevů [1]. 

     Vzniklé představy, banální předsudky, pověry a mýty se udržovaly dlouho až do počátků 

novověku, do založení exaktní přírodovědy, která se důsledně opírala o experiment a kritické 

myšlení. Toto mystické vnímání magnetismu bylo přitom nemálo posíleno poznáním 

magnetické střelky a kompasu. Do starého Řecka a Evropy se vědomost o kompasech a jejich 

praktickém uplatnění dostala někdy na konci 12. století. Podle Needhama je první zpráva o 

použití kompasu v Evropě z r. 1190 [2], který byl ve formě jehly zmagnetované magnetitem a 

spojené s plovoucí slámkou či brčkem. Pravděpodobně nešlo o originální vynález, ale o 

přenos zprostředkovaný nejspíše Araby [3]. 

     Schopnost kompasu ukazovat cestu lodím na moři či výpravám ve stepi bylo opravdu něco 

naprosto fantastického. Dokonce A. Einstein vzpomíná, jak byl jako hoch hluboce rozechvěn 

chováním magnetické střelky:  

 

“A wonder … I experienced as a child of 4 or 5 years, when my father showed me a compass. 

That this needle behaved in such determined way did not at all fit into the nature of events, 

which could find a place in the unconscious world of concepts (effects connected with direct 

„touch“). I can still remember – or at least believe I can remember – that this experience 

made a deep and lasting impression upon me.” [4] 

 

     Objev magnetismu byl pochopitelně neoddělitelně spojen s pokrokem celé fyziky, s 

odkrýváním jejích základních zákonů a vytvářením jim odpovídajících pojmů a představ.  
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Nepřekvapí proto, že se magnetismus, podobně jako je tomu u každého základního 

fyzikálního a obecně vůbec vědeckého oboru, počal postupem času dělit na řadu speciálních 

podoborů či disciplín, mezi něž patří rovněž magnety na bázi kovů ze vzácných zemin, které 

tato práce popisuje. Před 2. světovou válkou byla centrem výroby magnetů Evropa, poté se 

centrum globálního průmyslu přesunulo do USA, od konce 60. let se výroba soustředí 

v Japonsku a od počátku nového století je hlavním producentem permanentních magnetů 

Čína. 

 

1.3 Permanentní magnety na bázi kovů vzácných zemin 

 

     Kovy vzácných zemin (KVZ), které se nazývají též lanthanoidy či 4 f-kovy
4
 představují 

početnou skupinu chemických prvků, začínající lanthanem 57La a končící luteciem 71Lu. 

Dvanáct z těchto prvků, cer 58Ce až thulium 69Tm, se vyznačuje nezaplněnou elektronovou 

podsférou 4f. Díky této nazaplněné podsféře získávají 4f – kovy odlišné magnetické 

vlastnosti, lišící se od 3d kovů skupiny železa (přechodové kovy). ( 
4
číslo 4 označuje hodnotu 

kvantového čísla n atomu a souvisí s energií elektronu. Písmeno f pak souvisí s vedlejším 

kvantovým číslem atomu. Jedná se o označení elektronových podsfér v atomu, kde se používá 

malých písmen (s,p,d,f,..)) 

     Ve srovnání s tradičními permanentními magnety jsou permanentní magnety obsahující 

kovy vzácných zemin podstatně výkonnější a jsou založeny především na intermetalických 

sloučeninách KVZ (např. samarium, neodym) a přechodových kovů (TM), angl.: transition 

metal, (např. kobalt, železo). Mají významně vyšší hodnoty koercitivity HcJ nebo remanence 

Br nežli známé a osvědčené trvalé magnety jako jsou ocel, AlNiCo a ferity. Permanentní 

magnety na bázi SmCo5 a Sm2Co17, doposud používané s velkým úspěchem, byly začátkem 

80. let zásadně doplněny vývojem magnetů na bázi Nd-Fe-B, které jsou cenově výhodnější a 

disponují také lépe dosažitelnými surovinami. Nevýhodou však je nižší Curie-teplota a v 

důsledku toho vyšší teplotní koeficienty HcJ a Br.  

     Pokroky ve vývoji materiálu zlepšily doposud značně silnou náchylnost ke korozi magnetů 

Nd-Fe-B, takže za normálních podmínek použití mohou být určité materiály z této skupiny 

nasazeny, aniž by byla nutná dodatečná povrchová úprava. 

     Obsah kyslíku v Nd-Fe-B magnetech je rozhodující parametr, který má zásadní vliv na 

dosažení vysokých magnetických charakteristik. Důkladná kontrola úrovně kyslíku podporuje 

použití slitin se stechiometrickým složením, tudíž s maximálním podílem magneticky tvrdé 
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fáze, a tím i vysokým energetickým součinem (BH)max. Proto je snaha redukovat obsah 

kyslíku v průběhu výroby slitin i v jednotlivých stupních následného zpracování cestou 

práškové metalurgie [5]. 

     V zásadě jsou tedy k dispozici tři materiálové typy magnetických materiálů na bázi kovu 

vzácných zemin (Sm, Nd) - a přechodového kovu (Co, Fe). Jsou založeny na příslušných 

intermetalických fázích SmCo5, Sm2Co17 (tzv. samarium-kobaltové magnety) a Nd2Fe14B 

(tzv. neodymové magnety) 

 

1.3.1 Samarium –kobaltové magnety (Sm-Co) 

 

     Samarium – kobaltové magnety jsou známy již od roku 1970. Vyrábějí se metodami 

práškové metalurgie, lisováním v magnetickém poli a následným spékáním. Vykazují 

několikanásobně větší hodnoty maximálního energetického součinu (BH)max ve srovnání s 

klasickými magnetickými materiály typu feritů či AlNiCo. Představují skupinu s druhou 

nejvyšší energií po magnetech Nd-Fe-B. Jejich výhodou je možnost použití při relativně 

vysokých teplotách. (Hodnota Tpmax se pohybuje od 250 °C do 350 °C). Na rozdíl od magnetů 

Nd-Fe-B mají mnohem vyšší korozní odolnost. Nevýhodou je jejich vyšší cena. 

    

1.3.2 Neodymové magnety (Nd-Fe-B) 

 

     Nd-Fe-B byly popsány již v roce 1979 ukrajinským vědcem Kuz´mou, ale až v roce 1983 

japonský fyzik Masato Sagawa ze společnosti Sumitomo Special Metals Co. prakticky 

popisuje jejich výrobu [6]. Tento typ je v současnosti nejnovějším a nejsilnějším typem 

magnetu, nazývaným též supermagnet, s vynikajícími magnetickými vlastnostmi a vůbec 

nejvyšší vnitřní energií jako je remanence a energetická hustota. Koercitivní síla sintrovaných 

Nd-Fe-B magnetů je velmi vysoká, přičemž (BH)max je asi desetkrát vyšší než v případě 

magnetů na bázi feritů, což umožňuje snížení jejich hmotnosti. Pracovní teplota těchto 

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

povrch magnetů chráněn vhodnou úpravou, např. Zn-, Ni-, Ag-, epoxidovým povlakem. 

Magnety uvedeného typu jsou schopny unést více než tisícinásobek vlastní váhy, např. 

magnet o velikosti malé mince tak může udržet železný předmět o hmotnosti kolem 10 kg. 

Výroba je realizována metodou práškové metalurgie, zahrnující lisování v silném 

magnetickém poli a následné spékání a tepelné zpracování výlisků. Postupy výroby budou 

dále přesněji popsány v bodu 2.  
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1.3.2.1 Vlastnosti magnetů typu Nd-Fe-B 

 

     Magnety Nd-Fe-B představují skupinu magnetických materiálů s vůbec nejvyšší vnitřní 

energií, uloženou v jednotce objemu. Dále se dělí na řadu jakostí, které se liší v jednotlivých 

vnitřních hodnotách – koercivitě, remanenci, energetickém součinu a v Curieově teplotě, která 

určuje maximální provozní teplotu daného typu materiálu (Tpmax). Hodnoty Tpmax se pohybují 

od 80 °C do 180 °C, u špičkových materiálů i více.  

   

 Mechanické vlastnosti – permanentní neodymové magnety se kvůli jejich tvrdosti 

opracovávají diamantovými nástroji. Při nárazech dochází lehce k odštípnutí, resp. 

odprýsknutí povrchové vrstvy. Lze je opracovávat broušením, řezáním diamantovým 

kotoučem, elektro-erozivním řezáním nebo řezáním vodním paprskem. Hustoty se 

pohybují kolem 7,5 g/cm
3
. Koeficienty délkové roztažnosti se liší v závislosti na 

směru měření v důsledku anizotropie (orientace) a typu materiálu od -1÷13.10
-6

 K
-1

. 

Tato vlastnost má význam při spojení s jinými materiály.  

 

 Fyzikální vlastnosti – obecné fyzikální vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1 

 

Tab. 1 Obecné fyzikální vlastnosti slinovaných magnetů na bázi Nd-Fe-B při 20 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Magnetické vlastnosti - magnety na bázi Nd-Fe-B vykazují osovou 

magnetokrystalovou anizotropii, tj. mají unikátní osu krystalové struktury, která 

Hustota 7,6 g/cm
3
 

Tvrdost dle Vickerse 600 HV 

Pevnost v tahu 75 MPa 

Youngův modul 150 GPa 

Curieho teplota 310 – 380 °C 

Měrný elektrický odpor 1,2 – 1,6 μΩm 

Měrné teplo 450 J/(kg.K) 

Tepelná vodivost 8 - 9 W/(m.K) 

Koeficient tepelné 

roztažnosti paralelně ke 

směru magnetizace 

5 – 7.10
-6

 K
-1

 

Koeficient tepelné 

roztažnosti kolmo ke směru 

magnetizace 

-3 – -1.10
-6

 K
-1
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odpovídá ose snadné magnetizace. V případě intermetalické sloučeniny Nd2Fe14B s 

komplexní tetragonální strukturou je osou snadné magnetizace osa c. 

 

 Chemické vlastnosti - vykazují bezprostředně po opracování typický lesk. Kyselé 

prostředí vede k rozpouštění, oproti tomuto jsou magnety do značné míry rezistentní 

v alkalických médiích.  

 

1.4 Aplikace a celosvětová spotřeba 

 

     Permanentní magnety Nd-Fe-B mají řadu využití v aplikacích, kde je potřeba vyvinout 

silnou magnetickou interakci (přídržnou sílu) nebo tam, kde záleží na malých rozměrech. 

Některé příklady běžných aplikací těchto permanentních magnetů jsou:  

 

 Pohony - motory buzené trvalými magnety (stejnosměrné, lineární, krokové, 

synchronní) 

 Výpočetní technika  -  klávesnicové magnety, pevné disky apod. 

 Elektrotechnika  -  Hallovy sondy, relé atd. 

 Energetika - dynama, jističe, spínače, generátory, větrné elektrárny apod. 

  Jemná mechanika - bezdotyková ložiska, spojky, hodiny, relé apod. 

 Transportní technika - výtahy, dopravníky, čerpadla, myčky, ledničky, bílá technika, 

apod. 

 Přístroje v domácnosti - mikrovlnné trouby, myčky, pračky, timery apod. 

 Humánní medicína - mezi hlavní účinky pulzního magnetického pole patří rozšíření 

cév – prokrvení tkáně, protizánětlivé působení, zmírnění bolesti, odstranění svalového 

napětí, urychlení procesů hojení, posílení a stabilizace kostní tkáně, zlepšení 

buněčného a tkáňového metabolismu, posílení imunitního systému, snížení spotřeby 

léků, rychlejší uzdravení, vymizení obtíží u chronických onemocnění, … 

 Veterinární medicína - tomograf, veterinární magnety, extenzní magnety, rovnání 

zubů atd.  

 Automobilová technika - ABS, airbagy, spouštěče, kapalinové stavoznaky, 

tachogenerátory, senzory klikových a vačkových hřídelí, regulace hladin, polohování 

řadící páky, polohování volantu, regulace světlometů, malé motory (stěrače, stahování 

oken apod.), motory pro elektricky poháněná vozidla a mnoho dalších.. 



 

15 

 

 Magnetické systémy - upínací a přídržné systémy (hračky, plánovací tabule apod.), 

separační systémy, uzavírací systémy, filtry, bezdotyková míchadla, hysterezní brzdy 

pro fitnessové přístroje atd. 

 Strojírenství - brzdy s elektro-permanentními magnety, čelní a radiální bezdotykové 

spojky, hysterezní a vířivé spojky a brzdy, tiskařské válce, filtrační systémy, roboty, 

textilní stroje a další. 

 Telekomunikace - rozhlasové a televizní přístroje, mikrofony, sluchátka, reproduktory, 

telefonní zařízení, video, CD atd. 

 Měření a regulace - elektronické váhy, magnetické ventily, elektroměry, plynoměry, 

vodoměry, indikace plného stavu atd. 

 Letectví, astronautika, lodní doprava - kompasy, navigační přístroje, pohony 

 Senzory - Hallovy senzory, magnetorezistivní senzory, impulzové senzory atd. 

 

Na obr. 1 - 6 jsou zobrazeny příklady využití magnetů Nd-Fe-B v praxi. 

 

 

 

Obr.1 Schéma větrné turbíny : 1 - lopatka,   2 -  střed lopatky,  3 - rotor, 4 – převodovka, 

5 – generátor [7] 
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Obr. 2 Konstrukce MRI [8] 

 

 

 

 

Obr. 3. Různé typy magnetických separátorů na bázi Nd-Fe-B [9] 

 

http://www.tjskl.org.cn/products/czbda191/ndfeb_grate_grid_magnet_home_products_magnetic_separators_grate_grid_magnet-pz1a442dd.html
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Obr.4 Elektrické pohony vozidel [10] 

 

 

 

 

Obr. 5 Kompresor IPM motoru klimatizace [11] 

 

     Letos je to 30 let od začátku výroby magnetů Nd-Fe-B na Dálném Východě. Současná 

situace v průmyslu není stejná jako před pěti nebo deseti lety, nemluvě o situaci v roce 1983. 

Výrobní náklady rostly společně s poklesem cen magnetů, což značně ztížilo situaci 

výrobcům ve vyspělých zemích. Produkce magnetů Nd-Fe-B činila v roce 1983 1 tunu a 

v roce 2005 téměř 40000 tun, z čehož 30160 tun bylo vyrobeno v Číně, 8500 tun v Japonsku 

a 450 tun v Evropě. Podíly výroby slinutého Nd-Fe-B a hodnota prodejů mezi Čínou, 
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Japonskem a Evropou v roce 2005 popisuje tabulka 2. Vývoj výroby Nd-Fe-B v dalších 

letech je znázorněn na obr.6. Předpokládá se, že v letech 2019-2020 bude Čína vyrábět kolem 

120000 tun Nd-Fe-B magnetů, což bude 70% celkové výroby. 

 

      Tab. 2 Podíly výroby Nd-Fe-B a hodnota jeho prodejů v jednotlivých zemích  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 6 Podíly výroby Nd-Fe-B v jednotlivých zemích a letech (t.10
3
) [12] 

 

2. Technologie výroby permanentních magnetů 

 

     Mezi nejdůležitější způsoby výroby permanentních magnetů patří práškové metalurgie, 

kde monokrystalický prášek, se zrny o velikosti několik mikronů, je orientován pomocí 

vnějšího magnetického pole a následně slinován tak, že vytváří jednotné celky. Každé zrno je 

Země Výroba [t] Výroba [%] 
průměrná cena  

[USD/kg] 

Čína 30 160 77.1% USD 32/kg 

Japonsko 8500 21.7% USD 84/kg 

USA - - - 

Evropa 450 1.2% USD 82/kg 

Svět celkem 39 110 100% USD 43,5/kg 
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izolováno od svého souseda fází bohatou na Nd. Prášková metalurgie zahrnuje jednak výrobu 

prášků, jednak jejich zhutňování (obvykle lisováním a slinováním) do konstrukčních 

materiálů nebo součástí. Nevýhodou je vysoká reaktivita prvků vzácných zemin a také nutnost 

výroby a skladování v kontrolovaném prostředí, což navyšuje finanční náklady na výrobu.  

 

 Konvenční výroba permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B 

     Výrobní postup magnetů na bázi Nd-Fe-B, který je téměř identický jako u produkce 

magnetů typu SmCo5, zahrnuje tyto procesy: 

 Příprava výchozí slitiny požadovaného složení ve formě deskového odlitku nebo 

pásků (strips) metodou Strip Casting 

 hrubé mletí, příp. vodíková dekrepitace 

 jemné mletí 

 lisování v magnetickém poli 

 slinování a tepelné zpracování 

 broušení a řezání 

 povrchová úprava 

 testování 

 

     Slinuté magnety  na bázi Nd-Fe-B sestávají v podstatě ze tří základních fází: Nd2Fe14B (); 

Nd1Fe4B4 () a fáze bohaté na Nd (n). Magnetické vlastnosti magnetů tedy silně závisí na jejich 

mikrostruktuře. Současný výzkum a vývoj magnetů z Nd-Fe-B je zaměřen na zlepšení 

magnetických vlastností, jako jsou magnetická remanence (Br) a vnitřní koercitivní síla (Hcj), 

odolnost proti korozi a teplotní stabilita. Od objevu magnetů z Nd-Fe-B se jejich výkon neustále 

zvyšuje a v současnosti je dosahován maximální energetický součin (BH)max až 444 kJ/m
3
.  

 

2.1 Vakuové indukční tavení s klasickým odléváním do kokil a na vodou chlazený 

rotující Cu-válec (metoda strip casting) 

 

     Vakuové indukční tavení se provádí pomocí elektromagnetické indukce ve vakuu. Tento 

způsob umožňuje výrobu taveniny od několika málo kilogramů až po několik tun na jednu 

tavbu v relativně krátkém čase. Tavení probíhá v peci opatřené žáruvzdornou výduskou nebo 

v kelímku uvnitř indukční cívky chlazené vodou. Sestava pece je kompletně uzavřena ve 

svařované ocelové a vodou chlazené pecní komoře, ve které se dosahuje vakua pomocí série 

vázaných látek. Vsázka potom může být roztavena, vyčištěna a vylita ve vakuu. 
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2.1.1 Vakuové indukční tavení s klasickým odléváním 

 

     V indukčních pecích se taví vsázka indukčním účinkem střídavého proudu o frekvencích 

0,5 až cca 800 kHz). Princip technologie pomocí vakuových indukčních pecí spočívá v 

umístění tavícího kelímku a induktoru ve vakuové komoře, kde probíhá tavení i odlévání. 

Podle způsobu práce lze tyto pece dělit na pece jednokomorové a dvoukomorové. U pecí 

jednokomorových tavba i odpich jsou prováděny v jedné vakuové komoře. U tohoto způsobu 

se po provedení odpichu vakuový prostor zavzdušní, provede se kontrola kelímku, případě 

jeho oprava. Do tavícího kelímku je nasazena nová vsázka, vyměněna forma. Poté je prostor 

pro tavení a odpich vakuován. Jedná se o periodicky pracující pece. Pece, pracující 

v kampani, mají tavící prostor od prostoru odlévání oddělen speciálním tlakotěsným 

uzávěrem. Tavící prostor je neustále vakuován, před odlitím je vakuován také prostor s 

formou. Po dosažení daného stupně vakua je tlakostěnný uzávěr otevřen a je provedeno lití. 

Pec se sází speciálním sázecím otvorem bez jejího zavzdušnění. U těchto pecí probíhá 

dezoxidace zároveň s odplyněním taveniny za pomoci uhlíkové reakce. Vysoká úroveň vakua 

zajišťuje nízké procento uhlíku a hlubokou dezoxidaci tavené litiny. Nízké tlaky v tavícím 

prostoru umožňují zpracovávat téměř všechny typy slitin železa, niklu nebo kobaltu, 

obsahující i vysoké obsahy prvků s vysokou afinitou ke kyslíku, při vysoké oxidické čistotě s 

minimálním obsahem plynů a nečistot. Velmi nízké tlaky v pracovním prostoru vyžadují 

použití kelímků z vysoce stabilních oxidických materiálů. Ve výrobě slinovaných 

permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B se uplatňuje odlévání slitiny do deskových forem, 

tzv. book mold casting. Tato technologie vyžaduje použití vyššího obsahu kovů vzácných 

zemin (KVZ) (Nd, Dy – 15 at.%), který zamezuje tvorbě fáze -Fe s dendritickou strukturou 

a usnadňuje následné slinování s tekutou fází na hranicích zrn. Magneticky tvrdá fáze  se 

tvoří během pseudoperitektické reakce L + -Fe  . To znamená, že slitiny odpovídající 

tomuto složení budou po odlévání a pomalém chladnutí obsahovat znatelné množství dendritů  

-Fe. Houževnatost této fáze, zejména ve formě velkých dendritů, působí jako překážka 

k šíření generovaných mikrotrhlin, což znesnadňuje přípravu prášku a brání usměrnění částic 

v následných procesech. Proto je nutné k potlačení tvorby této fáze zvýšený obsah KVZ [13]. 
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2.1.2 Vakuové indukční tavení se strip castingem (SC) 

 

     Tato relativně nová technologie umožňuje přípravu materiálu na bázi Nd-Fe-B ve formě 

pásků s homogenní a jemnou strukturou bez významné precipitace fáze -Fe a velkých 

oblastí fáze bohaté na neodym, která je velmi vhodná pro následné zpracování vodíkovou 

dekrepitací a tryskovým mletím. Princip této metody spočívá v odlévání roztavené slitiny na 

rotující vodou chlazený válec, která vede k tvorbě křehkých pásků (tzv. strips) o tloušťce 0,2-

0,5 mm s velikostí zrn v rozmezí od 5 do 60 µm. Aplikované rychlosti otáčení chladícího 

válce se pohybují v rozsahu 1 – 5 m/s. Solidifikace taveniny začíná v nukleačních centrech na 

straně pásků, přiléhající k chladícímu válci. Z těchto nukleačních center se začíná formovat 

kolumnární struktura magneticky tvrdé fáze Nd2Fe14B následkem usměrněné krystalizace. 

Fáze bohatá na neodym je vyloučena ve formě lamel na hranicích zrn a v místě kontaktu 

několika zrn fáze Nd2Fe14B. Metoda SC dovoluje vyrobit materiál na bázi Nd-Fe-B s nižšími 

obsahy kovů vzácných zemin a homogenizovanou mikrostrukturou, takže není vyžadováno 

následné post tepelné zpracování odlitků a hrubé drcení. Na obr. 7 je patrné srovnání vzhledu 

odlitků, připravených metodou strip casting a klasickým odléváním do deskových forem.  

 

  

 

 

 

 

 

    

Obr. 7 Srovnání vzhledu odlitků, připravené metodou SC (a) a klasickým odléváním (b) [14] 

 

   Na obr. 8 je znázorněna charakteristická mikrostruktura slitiny (Nd, Dy)14.1(Fe, Al)80B5.9 

vyrobená metodou strip casting, vykazující kolumnární růst zrn magneticky tvrdé fáze 

Nd2Fe14B  rovnoběžně se směrem tuhnutí [15]. 

 

     Dobré magnetické vlastnosti vyžadují homogenní rozmístění všech fází a legujících prvků 

v celém materiálu. Tradiční techniky odlévání mohou způsobit oddělení jednotlivých fází 

v závislosti např. na tvaru licí formy, složení nebo rychlosti tuhnutí, a proto vést k silné 

a) 
b) 
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nehomogenitě mikrostruktury a chemického složení. Technika strip casting umožňuje jemné 

oddělení tvrdých magnetických fází, a také fází bohatých na kovy vzácných zemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Mikrostruktura slitiny (Nd, Dy)14.1(Fe, Al)80B5.9, vykazující kolumnární růst zrn 

magneticky tvrdé fáze z nukleačních center C (a) a struktura pásku v paralelním směru 

k povrchu válce (b) [16] 

 

 

     Shrnutí hlavních výhod technologie strip casting jako metody přípravy výchozího 

materiálu pro výrobu vysoce výkonných permanentních magnetů Nd-Fe-B:  

 

 Rychlým tuhnutím lze ve slitině zabránit tvorbě velkých dendritických zrn -Fe bez 

potřeby izotermického žíhání, a to i v případě, že obsah kovů ze vzácných zemin je 

snížen. 

 Jemná homogenní mikrostruktura, obsahující velké množství tenkých destiček bohatých 

na kovy vzácných zemin, vede k vysoké hustotě trhlin při vodíkové dekrepitaci. Tato 

skutečnost a malé množství zrn -Fe výrazně zlepšuje lámavost slitiny. 

 Stejnoměrné rozložení fází bohatých na kovy vzácných zemin v odlévané slitině vede k 

optimálnímu rozložení tekuté fáze během slinování. To umožňuje výrobu magnetů o 

vysoké koercivitě i při nižších teplotách. Celkový obsah kovů vzácných zemin lze snížit 

právě užitím -metody strip casting. Ta zamezí tvorbě oblastí bez kovů vzácných zemin, 

což je nezbytné pro výrobu magnetů o vysoké (BH)max. Pro magnety s vysokým obsahem 

Dy se také zlepšuje remanence a (BH)max při zachování vysoké HcJ . 

 

 

 

 

a) b) 
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2.2 Drcení, mletí, vodíková dekrepitace 

 

     Drcení a mletí je mechanický způsob přípravy prášku či práškových směsí, pro následný 

proces slinování. Rozměrné částice slitiny Nd-Fe-B jsou drceny za současného působení 

mechanických sil. Vlastní proces přípravy lze realizovat v ochranné atmosféře, inertních či 

reaktivních plynných atmosférách nebo v organických kapalinách. V průběhu mletí a drcení 

lze rovněž za určitých podmínek legovat povrch či objem kovových práškových směsí 

vhodnými prvky. Nevýhoda této metody spočívá v možné kontaminaci požadovaných 

práškových směsí tvrdých materiálů, materiálem mlecích těles.  

     V mlecím agregátu dochází ke zpevňování jednotlivých částic polotovaru až do vyčerpání 

jejich plastických vlastností. Koncentrace poruch a zvýšená vnitřní energie dosáhne kritických 

hodnot, jež dávají vznik křehkým mikro- a makrotrhlinám. Při mletí se postupně zvyšuje 

disperznost mletého polotovaru.  

     K mletí se používá kulových, vířivých, kladívkových a vibračních mlýnů. Mletí je možno 

provádět za sucha nebo za mokra. Použití povrchově aktivní tekutiny snižuje povrchovou 

energii částic a tím nejen zabraňuje vytváření hrubých částic, ale urychluje proces disperzity. 

Zvláště intenzivní mokré mletí je umožněno v tzv. attritorech v procesu mechanického 

legování, kde mletí je způsobeno hlavně třením mezi mokrou vsázkou a drobnými kuličkami. 

Tímto způsobem je možno získat částice velikosti pod 0,002 mm.  

     Výsledné prášky či práškové směsi po mletí a drcení lze charakterizovat nepravidelným 

tvarem a obsahem značného množství lomových ploch, což může být nežádoucí při 

slinovacím procesu. Mletí a drcení je vhodné pro kovové i nekovové materiály, při výrobě 

Nd-Fe-B se dnes už však používá jen zřídka.  

     Vodíková dekripitace (hydrogen decrepitation HD) byla poprvé použita Harrisem v roce 

1979 při dekripitaci SmCo5. Jedná se o fyzikální metodu drcení materiálů, která se využívá 

zejména u slitin na bázi kovů vzácných zemin (KVZ) a je založena na absorpci vodíku daným 

materiálem (obr. 9). V důsledku vzniku hydridů jednotlivých složek slitiny a změně 

parametrů jejich krystalových mřížek (hlavní složky: intermetalická fáze Nd2Fe14B, fáze 

bohatá na Nd a fáze bohatá na B) dochází ke vzniku řady mikrotrhlin následkem expanzního 

pnutí a rozpadu materiálu na částice (kousky) o velikosti 10 – 1000 m. Důležitou vlastností 

zařízení je rotace bubnu (reaktoru), v němž je slitina umístěna a podrobena dekrepitaci, 

z důvodu dosažení optimální homogenizace prášku. Aplikace HD procesu defacto nahrazuje 

hrubé drcení a mletí a zvyšuje efektivitu následného tryskového mletí. 



 

24 

 

     K vodíkové dekrepitaci slinutých magnetů z Nd-Fe-B dochází ve dvou etapách. Vodík je 

nejprve absorbován nemagnetickou fází obohacenou neodymem (mezikrystalová fáze) při 

teplotách mezi 150°C a 300°C. Jestliže je slitina plynule ohřívána, dochází k další dramatické 

absorpci při cca 650°C, při které se rozruší hlavní tvrdá magnetická fáze Nd2Fe14B. 

Koercitivní síla tvrdých magnetických zrn se hydrogenací zeslabuje. Nízkoteplotní vodíkovou 

dekrepitaci lze použít pro napadení pouze fáze obohacené neodymem. Tato procedura 

umožňuje získat jemný prášek, který je vysoce citlivý na kyslík. Různé studie ukázaly, že 

z dokonale odplyněného prášku je možno získat koercitivní sílu (Hci) přibližně 600 kA/m 

[17].  

   Příklad procesu vodíkové dekrepitace: 

1. Absorpce H2 při pokojové teplotě a tlaku 0,01 – 0,2 MPa po dobu 2 hodin 

2. Ohřev reakční nádoby na teplotu až 500 °C za její současné evakuace na tlak  133 Pa 

(cca 1.5 hod). Po vypnutí ohřevu evakuace pokračuje, dokud teplota neklesne pod 50 

°C 

3. Vyjmutí zpracovaného materiálu z reakční nádoby jejím otočením o 90° 

 

 

 

Obr. 9 Princip vodíkové dekrepitace [18] 

     

     Po vodíkové dekrepitaci obvykle následuje tryskové mletí, kde vysokotlaký proud dusíku 

nebo inertního plynu vyvolává mechanické kolize částic mletého materiálu, vedoucí k jejich 

rozmělňování. Cyklon separuje velmi jemné částice, přičemž požadovaná distribuce velikosti 

částic (frakce) je homogenizována v kuželovém mísiči. Výsledná střední velikost částic okolo 
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5 µm je tudíž vhodná pro usměrnění částic v magnetickém poli o síle 800 až 1600 kA.m
-1

 a 

následnému lisování do kompaktů požadovaného tvaru. Vzhledem k vysoké reaktivitě musí 

být získaný prášek skladován ve speciálních nádobách pod ochrannou atmosférou. Během 

tohoto procesu je nutno zabránit oxidaci, která má negativní vliv na zhutnění, a svařování 

částic, které vede k nedokonalému usměrnění částic v magnetickém poli.  

 

2.3 Lisování v magnetickém poli 

 

     Účelem lisování je dát kovovému prášku nebo směsi přibližný tvar výrobku a relativní 

hustotu (poměr hustoty výrobku k hustotě odpovídajícího kovu nebo slitiny), která závisí na 

účelu výlisku. Lisování práškových kovů se tedy liší zásadně tím, že v jeho průběhu dochází 

trvale k změně hustoty. Lisování bylo a je současně stále nejpoužívanějším způsobem 

tvarování při výrobě běžných výrobků, i při zhotovování polotovarů pro kování. Výchozím 

materiálem před lisováním je konglomerát částic práškového kovu, kterým je vyplněna 

zápustka. Kontakt mezi jednotlivými částicemi je nedokonalý a představuje často hodnotu 

menší než 10
-6

 z celkového povrchu. 

     Prášky na bázi Nd-Fe-B zpracované lisováním se submikronovou velikostí zrna jsou 

usměrněny v silném magnetickém poli k výrobě anizotropního materiálu. Autoři Takeshita  a 

kol. [19] zjistili, že přidáním prvků Zr, Hf, a Ga do materiálu Nd-Fe-B umožnilo výrobu 

anizotropního materiálu. Autoři Nakamura a kol. [20] ukázali, že anizotropie ve sloučenině 

Nd12,6Fe81,4-xCoxB6 se zvyšuje s rostoucí teplotou rekombinace. Bylo předpokládáno, že 

selektivní růst zrn Nd2Fe14B zrna během vakuování hraje hlavní roli pro indukovanou 

magnetickou anizotropii. 

 

2.3.1 Klasické jednoosé lisování v matricích 

 

     Lisování (obr. 10) dělíme na dvě základní metody a to lisování jednostranné a 

oboustranné. U jednostranného lisování je působeno silou pouze v jednom směru a u 

oboustranného ve dvou směrech proti sobě. Působením tlaku se snižuje porozita prášku. Po 

překročení kritického tlaku materiálu se zrna prášku začnou deformovat a dochází ke vzniku 

spoje (označované jako studený svar). Tyto spoje zaručují, že se polotovar nerozpadne před 

samotným procesem slinováním. Jednostranné lisování je nejjednodušší, ale méně účinné 

oproti lisování obousměrnému. Je to dáno působením tlaku pouze v jednom směru. Proto je 

výhodnější oboustranné lisování, kde tlak působí v obou směrech. 
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   Před samotným lisováním jsou jednotlivé částice fáze Nd2Fe14B usměrněny v magnetickém 

poli. Kavita v matrici musí být o něco větší, než je požadovaný rozměr finálního výrobku 

z důvodu smrštění během slinování, přičemž prášek je dávkován z násypky pod ochrannou 

atmosférou. Magnetické pole může být aplikováno paralelně (axial die pressing - metoda 

ADP) nebo kolmo (transverse die pressing - metoda TDP) ke směru lisování, kdy vyššího 

stupně usměrnění a remanence se dosáhne v případě metody TDP (obr. 11). Jakmile je daný 

prášek slisován, a tím zafixována pozice jednotlivých naorientovaných částic, tak je určen 

směr magnetizace daného magnetu (anizotropní magnet) a již nemůže být namagnetován 

v jiném směru. Před vyjmutím výlisku z matrice dochází k jeho demagnetizaci aplikací 

demagnetizačního pulzu. 

 

 

Obr. 10 Schéma jednostranného a oboustranného lisování [21] 

 

            

 

Obr. 11 Aplikace externího magnetického pole paralelně (a – metoda ADP) a kolmo (b – 

metoda TDP) na směr lisování [22] 

 

2.3.2 Izostatické lisování   

   

     V komerční výrobě Nd-Fe-B se pro dohutnění výlisků po jednoosém lisování používá 

lisování za studena (CIP –Cold Isostatic Pressing). Výlisky jsou umístěny do tlakové nádoby, 
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která se napustí kapalinou a na kterou tlačí píst. Tlak v kapalině působí rovnoměrně 

(hydrostaticky) ze všech stran výlisků, čímž se dosáhne nejvyššího zhutnění ve všech 

směrech. 

     Poměrně novou technologií formování práškových materiálů na bázi Nd-Fe-B je metoda 

izostatického lisování v pryžové formě, tzv. rubber isostatic pressing (RIP). Principiální 

uspořádání této metody je znázorněno na obr. 12. Pryžová forma, která obsahuje kavitu 

vyplněnou práškovým materiálem, je vložena do matrice lisu a lisována pomocí horního a 

spodního razníku, čímž se získá požadovaný výlisek. Výhodou této metody je, že prášek není 

lisován pouze v axiálním směru, ale i ve všech ostatních směrech v důsledku deformace 

pryžové formy. Deformace prášku během lisování může být buď izotropní nebo anizotropní,  

což závisí na relaci mezi velikostí kavity a tloušťkou stěny pryžové formy v laterárních 

(postranních) směrech. Čím větší bude tloušťka stěny, tím rozsáhlejší bude deformace prášku 

v laterárním směru ve vztahu k jeho smrštění podél osy lisování. Pulzní magnetické pole pro 

usměrnění částic může být v případě metody RIP v rozmezí 3 až 4 T, zatímco stacionární 

magnetické pole, aplikované kolmo (metoda TDP) nebo paralelně (metoda ADP) na směr 

lisování, dosahuje maximální hodnoty 1,5 T. Stupeň usměrnění (orientace) magnetu je 

definován jako poměr remanence k saturační magnetizaci, přičemž různými metodami 

lisování lze dosáhnout rozdílného stupně orientace: 

a) Metoda ADP: 86-88 % 

b) Metoda TDP: 90-93 % 

c) Metoda RIP: 94-96 % 

     Výsledný stupeň usměrnění částic v magnetickém poli u metody RIP je vyšší než v případě 

konvenčního lisování v matricích z těchto důvodů: 1. Použitím pryžové formy je deformace 

prášku během lisování izotropní; 2. Jestliže orientace prášku není během lisování porušena, 

lze pro usměrnění částic použít pulzní magnetické pole. To je mnohem silnější než stacionární 

pole, může rozbít aglomeráty částic, a tím dosáhnout vyššího stupně usměrnění; 3. Jestliže je 

hustota zaplnění prášku vysoká, pak deformace částic během lisování je malá, a tím i stupeň 

porušení orientace během lisování je malý. 
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Obr. 12 Princip izostatického lisování v pryžové formě – metoda RIP 

 

2.4 Slinování s tekutou fází s následným tepelným zpracováním 

     

     Systémy s přítomností tekuté fáze během slinování jsou velmi důležité. Vyznačují se lepší 

slinovatelností a rychlejším slinutím. Je to dané tím, že aktivační energie základního kovu na 

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

důsledku toho transport materiálu základního kovu se nerealizuje povrchovou difúzí, ale přes 

celou tekutou fázi. Je proto potřebné, aby při teplotě slinování existovala určitá omezená 

rozpustnost základního kovu v tekuté fázi. Příznivý vliv tekuté fáze trvá jen do doby, než 

dojde k jejímu nasycení základním kovem. Ulehčení difúzních procesů má za následek 

intenzivní zmenšení pórovitosti, která je pro systémy s tekutou fází charakteristická. Účinkem 

kapilárních sil vyplní tekutá fáze především póry, takže základní kov tvoří víceméně souvislý 

skelet, zejména je-li rozpustnost obou složek vzájemně značně omezená. 

     Výsledné vlastnosti permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B silně závisí na podmínkách 

slinování a následného tepelného zpracování.  

    Hlavní hnací silou slinování je redukce povrchové energie částic. V důsledku spojování zrn 

a jejich růstu se tato hnací síla snižuje, dokud není dosaženo finální hustoty. Slinování 

magnetů na bázi Nd-Fe-B je doprovázeno tvorbou tekuté fáze při teplotě 655 °C, jenž 

napomáhá slinovacímu procesu a zvyšuje rychlost zhuštění.  Tato tekutá fáze je tvořena fází 

bohatou na neodym, která je vyloučena na hranicích zrn Nd2Fe14B a smáčí jejich povrch. 

Slinování s tekutou fází může být popsáno jako soubor sekvenčních kroků během ohřevu. 

Zhuštění nastává téměř okamžitě po tvorbě tekuté fáze následkem kapilárních sil, vyvinutých 
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touto tekutou fází na povrchu tuhých částic. Tento jev je prvním stupněm slinování s tekutou 

fází a nazývá se „přeskupení“. Dalším zvýšením teploty se přeskupení zpomaluje a dominují 

procesy rozpouštění a difuze. Toto druhé stadium se nazývá „re-precipitace roztoku“. Dále 

nastává rozpouštění malých částic v tekuté fázi a transport hmoty do větších zrn, především 

do oblasti krčku mezi dvěma částicemi. Třetí a konečné stadium slinování s tekutou fází je 

známé jako „mikrostrukturní hrubnutí“. Toto stadium lze charakterizovat pokračujícím růstem 

zrn, přičemž pomalé zhuštění je kontrolováno difuzí v tuhém stavu v důsledku tvorby 

pevného skeletu. Pro daný proces slinování a dosažení vysoké rychlosti zhuštění je nezbytné 

dobré smáčení částic tekutou fází. Sloučeniny na bázi kovů vzácných zemin velmi snadno 

oxidují, přičemž výsledná povrchová vrstva oxidů může drasticky snížit smáčivost, a tudíž 

brzdit zhuštění. Dosažení maximální hustoty je zásadní pro dobré magnetické vlastnosti, a 

proto pečlivá kontrola úrovně kyslíku během přípravy práškového materiálu a slinování je 

klíčovým faktorem ve výrobě magnetů o vysokém energetickém součinu. 

    Slinovací charakteristiky ternárního systému Nd-Fe-B lze obvykle zlepšit legováním. 

Přísadové prvky mohou tyto vlastnosti ovlivnit změnou vnitřního chování matriční fáze nebo 

zlepšením mikrostruktury, případně obou současně. Legování hliníkem vede ke zvýšení 

koercivity v důsledku modifikace hranic zrn, přičemž magnetokrystalová anizotropie se 

nezmění a saturační polarizace se sníží. Hliník snižuje diedrální úhel mezi zrny a tekutou fází, 

vedoucí k lepšímu smáčení hranic zrn mezikrystalovými fázemi a rovnoměrnějšímu rozdělení 

fáze bohaté na neodym. Přídavek kobaltu přispívá k rychlejšímu zhuštění a modifikuje 

distribuci fáze na hranicích zrn. Vliv vybraných legujících prvků na mikrostrukturu a 

magnetické vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 2. 

    Teplota slinování systému Nd-Fe-B bývá okolo 1100 °C, po kterém následuje žíháním při 

teplotě 630 °C. Optimální teplota pro post-slinovací tepelné zpracování je volena těsně pod 

teplotou eutektické přeměny, protože koercitivní síla se markantně snižuje při ohřevu nad tuto 

teplotu. Pod touto teplotou dochází k efektivní separaci jednotlivých fází. Zvýšení koercivity 

v důsledku post-slinovacího žíhání souvisí s odstraňováním defektů z oblasti hranic zrn, 

doprovázející fázovou separaci.  

 

Tab. 2 Vliv vybraných legujících prvků na mikrostrukturu a magnetické vlastnosti 

 

Legující 

prvek 

Umístění v 

mikrostruktuře 

Vliv na mikrostrukturu Vliv na magnetické 

vlastnosti 

Cu Hranice zrn 
Modifukuje fáze na hranicích 

zrn; zlepšuje smáčivost 

Malé obsahy zvyšují HCJ 
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Co Matrice a hranice zrn 

Fáze Nd3Co se tvoří na 

hranicích zrn; nahrazuje Fe 

v matriční fázi 

Zvyšuje Curie teplotu fáze 

Nd2Fe14B, zvyšuje Br, 

snižuje HCJ 

Al Matrice a hranice zrn 

Zlepšuje smáčivost během 

slinování tvorbou hladkých 

zrn 

Snižuje Br kvůli tvorbě 

nemagnetických fází; 

zvyšuje HCJ 

Nb, V Hranice zrn 
Vytváří boridy na hranicích 

zrn 

Zvyšuje HCJ díky brždění 

růstu zrn během slinování  

Dy 

Nerovnoměrné 

rozdělení v matriční 

fázi 

Nahrazuje Nd v rozích zrn 

matriční fáze 

Zlepšuje HCJ izolací zrn; 

snižuje Br antiferomagne 

tickým spojením 

 

     Na obr. 13 je dokumentována mikrostruktura vzorku komerčně vyráběného magnetu na 

bázi Nd-Fe-B typu N33UH, pořízená skenovacím elektronovým mikroskopem 

v sekundárních (SE) a zpětně odražených elektronech (BSE). Na snímcích jsou patrné 

nepravidelně tvarované zrna matriční fáze Nd2Fe14B a fáze bohatá na neodym, vyloučena jak 

na hranicích zrn, tak i v místě kontaktu tří zrn ve formě větších částic (obr. 13a). Rovněž je 

patrná zbytková pórovitost ve struktuře (obr. 13b). 

 

 

Obr. 13 SEM snímek lomové plochy magnetu na bázi Nd-Fe-B: a) SE, b) BSE mód 

 

2.5 Opracování a povrchová úprava magnetů 

 

     Magnety Nd-Fe-B se zpracovávají pomocí brusek, pil a diamantových nástrojů. Během 

zpracování může dojít ke zhoršení magnetických vlastností. Díky vysoké ceně surovin se 

klade důraz na minimální ztráty, neboť recyklace odpadu z výroby nebyla ještě dostatečně 

vyvinuta. 
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     Posledním krokem výroby slinutých magnetů je povrchová úprava, pokud si to aplikace 

vyžadují. Nízká odolnost proti korozi je způsobena vysokou reaktivitou prvků vzácných 

zemin. Současný výzkum odolnosti magnetů typu Nd-Fe-B proti korozi se zabývá 

elektrochemickým chováním slitin, povrchovou amortizací a aditivy, které stabilizují hranice 

zrn, a povrchovými úpravami magnetů. 

     Magnety je tedy nutné chránit před korozními činidly, zejména před vzdušnou vlhkostí, 

vhodnými ochrannými povlaky. Účinná povrchová úprava musí být tenká, bez pórů a prasklin 

a s dobrou přilnavostí k podkladové vrstvě. Nesmí propouštět plyny, vlhkost a musí 

vykazovat tepelnou stabilitu. V některých případech může být požadována povrchová vrstva 

jako elektrická izolace, nebo musí být schopna lepení, či pájení. 

     Mezi materiály vhodné k povrchové úpravě slinutých magnetů patří hliník, nitrid titanu, 

oxidy křemíku, nikl, zinek a pryskyřice. Nejlepší krycí vlastnosti má technika 

elektrolytického poniklování. 

     Povrchová úprava pryskyřicí se provádí metodou zvanou „barrel painting“. Pryskyřice, ve 

které se budou magnety povrchově upravovat je zředěná rozpouštědlem. Vibrace barelu 

s pryskyřicí, barevným práškem a ocelovými nebo keramickými koulemi zabezpečují 

důkladné promíchání. Magnety vložené do barelu se pokryjí pigmentovanou pryskyřicí.  

 

3. Magnetické, strukturní a korozní charakteristiky magnetů typu Nd-Fe-B 

 

     Magnetické, strukturní a korozní charakteristiky magnetů typu Nd-Fe-B mohou být 

zásadně ovlivněny působením chemikálií, korozí, teplotními a mechanickými vlivy, což může 

vést až k degradaci těchto vlastností. Degradaci magnetických vlastností magnetů Nd-Fe-B 

může způsobit též silné radioaktivní záření, tento vliv však pro běžné aplikace není nutno 

uvažovat. 

    Zvýšení teploty nad danou mez vede k degradaci vnitřní magnetické struktury a ke vzniku 

magnetických ztrát. Tyto ztráty mohou být: 

 

 Reverzibilní – vznikají vlivem atomárních poruch při zvyšování teploty, při snížení 

teploty permanentní magnet vrací zpět své magnetické vlastnosti. 

 

 Ireverzebilní – projevují se v odchylce od prakticky lineárního průběhu 

demagnetizační křivky. Tyto ztráty jsou trvalé vlivem změny materiálové struktury.  
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    Teplotní koeficienty jsou materiálové parametry, udávající procentuální pokles 

remanence Br permanentního magnetu na 1°C resp. procentuální pokles koercitivity Hc na 

1 °C. Vzhledem k tomu, že se jedná o ztráty se vzrůstem teploty, jsou tyto koeficienty 

záporné. Jestliže magnetické vlastnosti permanentních magnetů jsou závislé na teplotě, je 

nutné udávat hodnoty Br a Hc při dané teplotě. Při návrhu zařízení s permanentními 

magnety je proto nezbytné zohlednit pracovní teplotu ve vztahu k maximální pracovní 

teplotě magnetu, a také provést přepočet Br a Hc dle katalogových teplotních koeficientů. 

Je totiž možné, že permanentní magnet s větší udávanou hodnotou např. Br bude díky 

horšímu teplotnímu koeficientu vykazovat mnohem menší magnetickou stabilitu při 

vyšších pracovních teplotách, než permanentní magnet se sice nižší katalogovou hodnotou 

Br, ale s lepším teplotním koeficientem. 

 

3.1 Magnetické charakteristiky magnetů Nd-Fe-B 

 

     Magnetické parametry bývají uvedeny v materiálových listech výrobce. Pracovní teploty 

jsou variabilní podle materiálu, od cca 110 °C do 220 °C. Kvůli teplotním koeficientům, které 

jsou u magnetů Nd-Fe-B vždy negativní, má pracovní bod při vyšších teplotách zásadní 

význam. V tabulce 3 jsou uvedeny základní magnetické charakteristiky vybraných typů 

komerčně vyráběných magnetů. 

 

Tab. 3 Magnetické vlastnosti magnetů Nd-Fe-B [23] 

 

Magnetické vlastnosti Nd-Fe-B   

Třída 

Koercivita 
Remanence 

Br 

Max. součin 

(BH)max 

max. teplota 

použití t 

HcB Hci 
[mT] [kJ/m

3
] 

o
C 

[kA/m] 

N35 ≥868 ≥955 1170-1210 263-287 90 

N38 ≥868 ≥955 1210-1250 287-310 90 

N40 ≥835 ≥955 1260-1290 318-324 90 

N42 ≥835 ≥955 1290-1320 324-342 80 

N45 ≥835 ≥955 1330-1370 342-366 80 

N50 ≥842 ≥876 1400-1440 324-342 70 

N52 ≥842 ≥876 1440-1470 394-414 70 

N30H ≥810 ≥1353 1080-1120 232-239 120 
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Tab. 3 – pokračování 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tabulce 4 jsou pro srovnání uvedeny magnetické vlastnosti permanentních magnetů na bázi 

Sm-Co.  

 Tab. 4 Magnetické vlastnosti magnetů SmCo [24] 

 

Magnetické vlastnosti Sm-Co 

Třída 

Koercivita 

Hci 

Remanence 

Br 

Max. součin 

(BH)max 

max.teplota 

použití t 

 [kA/m] [mT]  [kJ/m
3
] 

o
C 

YX-18 620-648 850-900 127-143 250 

YX-20 653-717 920-960 150-167 250 

YX-24 730-770 960-1000 175-190 250 

YXG-24 637-732 950-1020 175-190 300 

YXG-26 748-796 1020-1050 195-215 300 

YXG-28 756-796 1050-1080 205-220 300 

Magnetické vlastnosti Nd-Fe-B   

Třída 

Koercivita Remanence 

Br 

Max. součin 

(BH)max 

max. teplota 

použití t HcB Hci 

[kA/m] [mT] [kJ/m
3
] 

o
C 

N33H ≥842 ≥1353 1140-1170 247-263 120 

N35H ≥868 ≥1353 1170-1210 263-279 120 

N38H ≥915 ≥1353 1220-1260 287-303 120 

N40H ≥915 ≥1353 1260-1290 303-318 120 

N42H ≥899 ≥1353 1290-1320 318-334 120 

N44H ≥923 ≥1274 1330-1360 334-350 110 

N30SH ≥804 ≥1592 1080-1120 223-239 150 

N33SH ≥844 ≥1592 1140-1170 247-263 150 

N35SH ≥860 ≥1592 1170-1210 263-279 150 

N38SH ≥860 ≥1592 1210-1250 287-302 150 

N40SH ≥860 ≥1592 1260-1290 303-318 150 

N42SH ≥907 ≥1512 1300-1330 318-334 140 

N30UH ≥804 ≥1990 1080-1120 223-239 180 

N35UH ≥836 ≥1990 1170-1210 263-278 180 

N38UH ≥907 ≥1990 1220-1260 287-303 180 

N30EH ≥804 ≥2388 1080-1120 223-239 200 

N33EH ≥820 ≥2388 1140-1170 247-263 200 

N35EH ≥860 ≥2388 1170-1210 263-279 200 
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     Na obr. 14 je jako příklad uvedena demagnetizační křivka permanentního magnetu Nd-Fe-

B typu N35. 

     Magnet Nd-Fe-B dosahuje nejlepších magnetických vlastností obvykle v jednom směru, 

který je nazýván přednostní neboli snadná osa orientace. Této osy se docílí během výroby 

vystavením materiálu vnějšímu silnému magnetickému poli. Dle osy orientace lze tyto 

magnety členit do 5 skupin: 

 

1. Izotropní permanentní magnety -  nemají žádnou přednostní osu orientace. Směr a 

způsob magnetování je tedy libovolný. 

 

2. Anizotropní permanentní magnety -  jsou lisovány v magnetickém poli a dostávají tak 

přednostní osu orientace. Dobré magnetické vlastnosti mají pouze v této ose a mohou 

být magnetovány pouze v ní. Při stejném objemu magnetu se dosáhne vyššího 

magnetického toku nežli u magnetů izotropních. Remanence je přibližně dvojnásobná. 

 

3. Permanentní magnety s axiální přednostní osou orientace -  takto, tzn. axiálně, jsou 

orientovány kruhové a válcové magnety a hranoly přes výšku. 

 

4. Permanentní magnety s diametrální přednostní osou orientace -  pro zvláštní aplikace, 

kupříkladu u kruhových či válcových permanentních magnetů motorů nebo čerpadel, 

je přednostní osa orientace diametrální (kolmo k ose rotace). 

 

5.  Permanentní magnety pólově orientované – provádí se k vícepólovému magnetování. 

Tyto trvalé magnety se používají převážně ve spojení se senzory, v pohonech motorů 

nebo v generátorech. Remanence je přibližně 1,5 až 2 násobná v porovnání se stejným 

izotropním materiálem. 
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Obr. 14 Demagnetizační křivka magnetu N35  

 

3.2 Strukturní charakteristiky permanentních magnetů Nd-Fe-B 

 

     Struktura (obr. 15) je tvořena v podstatě dvěma rozdílnými fázemi, a to magneticky tvrdou 

fází Nd2Fe14B a nemagnetickou mezní fází z prakticky čistého neodymu. Tyto permanentní 

magnety jsou rovněž „nukleárně vytvrzené“, tzn. magnetická tvrdost vzniká v podstatě 

vysokou silou anizotropního pole. Přemagnetování začíná jak na příměsích, tak i na povrchu 

zrna. 

     Přednostní osa magnetizace je rovnoběžná k ose c (obr. 9), která je kolmá k základní 

rovině. Mřížkové konstanty jsou: 

a = 0,880 nm, 

c = 1,219 nm 
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Obr. 15  Krystalografická buňka krystalu Nd2Fe14B [25] 

 

     Ideální magnet Nd-Fe-B se skládá z malých, pravidelně tvarovaných zrn Nd2Fe14B, 

přičemž všechna zrna jsou usměrněna podle jejich osy magnetizace. Tím, že se minimalizuje 

velikost zrn, se omezuje šance výskytu hranic zrn s vadami, které by mohly pod vlivem 

reverzního pole vytvářet zárodky domén. Navíc tím, že izolujeme každé zrno tenkou vrstvou 

nemagnetické fáze hranice zrn (fáze bohatá na Nd), reverzní domény se nemohou snadno šířit 

objemem vzorku. Tyto faktory společně tvoří dobrou remanenci (faktor usměrnění) a vysokou 

koercitivní sílu (hladká, dobře izolovaná zrna). 

    Na základě studií [26] slinovaných magnetů na bázi Nd-Fe-B bylo zjištěno, že snížení 

obsahu kyslíku je klíčovým faktorem pro získání magnetů s nejvyššími možnými 

energetickými součiny. Pečlivé řízení hladin kyslíku usnadňuje použití slitin s blízkým 

stechiometrickým složením, což maximalizuje podíl magnetické fáze a zvyšuje (BH)max. Byly 
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vyvinuty snahy snížit kontaminaci kyslíkem jak při výrobě slitiny, tak i v etapách zpracování 

prášku. 

     Autoři Kim a Camp [27] pozorovali abnormální růst zrn v magnetech vyrobených 

z hydridovaných prášků, což je pozorováno vzácně i u magnetů z nehydridovaných prášků. 

Jejich práce uvádí, že nespecifikované malé množství kyslíku je prospěšné pro prevenci 

abnormálního růstu zrna. To se připisuje skutečnosti, že fáze bohatá na Nd při oxidaci tuhne, 

což brání rychlému přenosu materiálu, který se vyskytuje v tekuté fázi. Zároveň zpomaluje 

růst zrn tím, že omezuje rozsah procesu rozpouštění / precipitace. 

     Na obr. 16 až 19 jsou dokumentovány snímky mikrostruktury některých typů komerčně 

vyráběných magnetů na bázi Nd-Fe-B. Mikrostruktura magnetů se skládá z polygonálních zrn 

základní fáze Nd2Fe14B (fáze ), mezi nimiž se vyskytují oblasti bohaté na neodym (fáze n) a 

bor (fáze ).  

 

 

Obr. 16 Mikrostruktura permanentního magnetu na bázi Nd-Fe-B, typ N35  
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Obr. 17 Mikrostruktura permanentního magnetu na bázi Nd-Fe-B, typ N35  

 

Obr. 18 Mikrostruktura permanentního magnetu na bázi Nd-Fe-B, typ N35  

 

     Struktura těchto vzorků se vyznačuje značnou pórovitostí, přičemž je nutné rozlišovat dva 

typy pórů:  

1. zbytková pórovitost po slinovacím procesu -  póry jsou většinou sferoidizovány;  

2. póry vznikající během metalografické přípravy vzorků z důvodu koroze a/nebo 

rozpouštění fáze bohaté na Nd v použitých činidlech – póry mají nepravidelný 

tvar. 
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Obr. 19 Mikrostruktura vzorku magnetu Nd-Fe-B typ N33UH v polarizovaném světle 

(leptáno) 

 

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

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

dále fázi Nd(Dy)1+Fe4B4 [21]. V závislosti na typu legujícího prvku, který může substitučně 

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

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

fáze Nd2Fe14B bývají nepravidelně tvarovaná s rozdílnou velikostí a fáze bohatá na Nd se 

vyskytuje i ve formě větších částic podél hranic zrn a v místě styku tří zrn [28].  

 

3.3 Korozní charakteristiky magnetů Nd-Fe-B 

 

        Negativní vlastností slinutých magnetů Nd-Fe-B je jejich nízká odolnost proti korozi. 

Jsou citlivé na napadení jak atmosférickým, tak i korozním prostředím, což vede ke zhoršení 

magnetických vlastností. Mezi hlavní činitelé, způsobující korozi těchto typů magnetů, patří 
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zásadité látky, soli, některé plyny, vlhkost, maziva, vlhkost, maziva a rozpouštědla, chemické 

látky a v neposlední řadě teplota.  

     Podle Sugimota a kol. [29] a Minowy a kol. [30] je odolnost proti korozi jednotlivých 

strukturních fází následující: NdFe4B4 () fáze > fáze bohatá na Nd (n) fáze > fáze Nd2Fe14B 

(). Obě fáze   a n korodují rychle, dochází k mezikrystalové korozi, která má za 

následek „odlamování“ celých zrn fáze  od povrchu. Částečné nahrazení Fe přísadou Co 

ve fáze Nd2Fe14B vede ke zlepšení odolnosti proti korozi, avšak zároveň má negativní vliv na 

snížení koercitivní síly. Přísada Co tvoří na hranicích zrn intermetalickou fází Nd3Co, která 

snižuje elektrochemický rozdíl mezi fázemi a zlepšuje odolnost proti korozi. Modifikací 

chemického složení magnetu lze ovlivnit rychlost mezikrystalové koroze. Například, nižší 

obsah Nd a přísada Co a Ni výrazně zlepšují odolnost proti korozi [24].  Účinnou ochrannou 

proti korozi je aplikace ochranných vrstev na povrchy magnetů. V zásadě lze pro eliminaci 

korozivních dějů použít dvě metody: 

 

1. povlakování plastem - tím se vytvoří stabilní ochrana těsným povlakem, který odolává 

ve vzduchu teplotám až 110 °C, bez přítomnosti kyslíku dokonce teplotám až 220 °C. 

 

2.  kovové povlakování – na povrch magnetu se nanese vrstva korozivzdorného kovu. 

Nevýhodou však jisté nepatrné zvětšení vzdálenosti mezi magnetickým materiálem a 

okolím, dále též částečné přímé uzavření magnetických siločar vrstvou naneseného 

kovu. Oboje uvedené nevýhody lze však obvykle zanedbat. 

Nejrozšířenější jsou povlaky na bázi Ni díky vyšším hodnotám magnetických součástí a zinku 

pro aplikace s nižšími náklady. Příklady dalších typů ochranných povlaků: trojitý povlak Ni-

Cu-Ni a jeho kombinace, epoxidová vrstva, Au, Ag, Sn, Ti, TiN, PTFE, Ni-Cu-Ni + 

epoxidová vrstva, aj. 

 

4. Legující prvky a jejich vliv na vlastnosti magnetů na bázi Nd-Fe-B 

 

     Jak již bylo řečeno v předešlých kapitolách, pro zkvalitnění vlastností a charakteristik 

magnetů Nd-Fe-B se používá celá řada legujících prvků, které mohou ovlivňovat jednotlivé 

vlastnosti v důsledku změny vnitřního chování matriční fáze nebo modifikace mikrostruktury, 

resp. oběma způsoby.  
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     Permanentní magnety Nd-Fe-B vykazují velmi nízké mechanické vlastnosti, a to zejména 

pevnost a houževnatost. Studie různých autorů ukázaly, že fáze bohatá na Nd (Nd-fáze) má 

menší pevnost než fáze Nd2Fe14B, takže zvýšením mechanických vlastností Nd-fáze lze 

zlepšit vlastnosti celého magnetu. Dále bylo zjištěno, že na houževnatost má nemalý vliv také 

soudržnost mezi Nd-fází a zrny základní intermetalické fáze Nd2Fe14B [9]. 

      Bylo zjištěno [31], že pevnost rozhraní může být zvýšena přidáním legujících prvků jako 

Al, Ti, Nb, Ga a Cu. Legování Al vedlo ke zvýšení houževnatosti až o 60%. Důležitá je také 

skutečnost, že ke zvýšení houževnatosti nedochází na úkor magnetických vlastností. 

Houževnatost a odolnost proti korozi magnetů Nd-Fe-B lze zvýšit částečným nahrazením 

atomů Fe ve fázi Nd2Fe14B atomy Co, Ni a Ti.  Hodnota pevnosti v ohybu modifikovaného 

magnetu dosahuje hodnoty 560 MPa, hodnota (BH)max 271 kJ/m
3
.  Materiál těchto vlastností 

lze produkovat v plátcích o tloušťce 50 µm a přitom bude splňovat kvalitativní požadavky na 

magnety [31]. 

     Efektivní metodou zlepšení houževnatosti slinutého Nd-Fe-B magnetu je zvýšení pevnosti 

rozhraní mezi Nd-fází a fází Nd2Fe14B nebo zvýšení množství malých částic Nd-fáze na 

hranicích zrn. 

 

Mezi nejvýznamnější legující prvky patří: 

 Hliník  

- umístění v mikrostrutuře: matrice a hranice zrn 

-  snižuje kontaktní úhel (dihedral angle) mezi zrny Nd2Fe14B a tekutou fází, což 

zlepšuje smáčení hranic zrn mezikrystalovou fází během slinování 

- snižuje Br v důsledku vytváření nemagnetických fází, le zvyšuje hodnotu iHc 

v důsledku vytvoření hladší izolace  

- způsobuje rovnoměrnější rozložení Nd-fáze 

- legování vede ke zvýšení koercitivní síly následkem modifikace hranic zrn 

 Kobalt 

- umístění v mikrostruktuře: matrice a hranice zrn 

- nahrazuje v matrici Fe 

- zvyšuje Curieho teplotu a teplotní stabilitu 

- zvyšuje Br, snižuje iHc 
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 Dysprosium 

- umístění v mikrostruktuře: nerovnoměrná distribuce v matrici 

- na hranicích zrn matrice nahrazuje ve větší míře Nd 

- zlepšuje hodnotu iHc izolací zrn, snižuje hodnotu Br antiferomagnetickou                          

vazbou 

- potlačuje tvorbu α-Fe  krystalů 

- vyšší obsah má negativní vliv na remanenci a energetickou sílu magnetu 

- optimální obsah Dy se pohybuje okolo 3-4 hm.% 

 Měď 

- umístění v mikrostruktuře: hranice zrn 

- vede k vyššímu zhutnění a modifikuje fáze na hranicích zrn 

- nižší obsah zlepšuje iHc, zatímco na hodnotu Br nemá zásadní vliv 

 Galium 

- nemagnetické Ga snižuje remanenci a magnetický součin 

- zvyšuje jednoosou anizotropii 

- podporuje tvorbu fáze bohaté na Nd na hranicích zrn, obsahující rovněž Ga 

- optimální obsah se pohybuje okolo 0,5 hm.%  

 Niob, Vanad 

- umístění v mikrostruktuře: hranice zrn 

- brání růstu zrna během slinování, čímž zvyšuje hodnoty iHc  

      Vlastnosti magnetů můžeme ovlivnit i kombinací legujících prvků. Například současným 

legováním Dy, Ga a Co lze zvýšit koercivitu a teplotní stabilitu slinutého Nd-Fe-B. 
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5. Závěr 

      

     Předmětem této bakalářské práce bylo popsat problematiku permanentních magnetů Nd-

Fe-B, jejich strukturních, magnetických a korozních vlastností. Také byly popsány aplikace 

těchto magnetů a jejich celosvětová spotřeba. 

     Výroba permanentních magnetů na bázi Nd-Fe-B se od jejího počátku v roce 1983 výrazně 

zefektivnila a díky stále novým technologiím je dnes možné vyrobit vysoce kvalitní 

neodymové magnety za přijatelné ceny. Tyto magnety se dnes používají v mnoha odvětvích a 

jsou neodmyslitelnou součástí průmyslového světa. Průmyslová výroba magnetů Nd-Fe-B 

prochází významným obdobím a je předmětem mnoha studií. Předpokládá se, že v příštích 

třech letech vzroste poptávka po magnetech Nd-Fe-B o 9% a od roku 2016 by měl být zájem 

ještě vyšší. V letech 2019-2020  by měla být celková spotřeba magnetů Nd-Fe-B vyšší o 70% 

[32], přičemž největší podíl výroby zůstane soustředěn v Číně. Čína je v současnosti 

největším producentem těchto magnetů a na jejím území se nachází většina surovinových 

zdrojů. 

     V roce 2011 objevili japonští vědci na dně Tichého oceánu obrovská ložiště KVZ a 

předpokládá se, že pouhý kilometr čtvereční by mohl poskytnout jednu pětinu současné 

globální spotřeby. Cenná ložiska se mají nacházet v mezinárodních vodách Tichého oceánu a 

rozkládají se od Havaje až po Tahiti. Pokud by se těžba KVZ ukázala jako komerčně 

výhodná, mohlo by to znamenat obrovskou výzvu pro Čínu. Těžba kovů z nově objevených 

nalezišť by přitom nemusela být nijak složitá. Mořské bahno by bylo vyzvednuto na lodě a 

KVZ by mohly být vybrány přímo na nich pomocí jednoduchého louhování. Možnost těžby 

vzácných kovů v hlubokých vodách ovšem dělá starosti ochráncům přírody, kteří se obávají 

dopadu na mořský ekosystém. 
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