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WPŁYW WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA STARZENIE 

MAGNESÓW TRWAŁYCH Nd-Fe-B  
 

APPLICATION PROPERTIES OF PERMANENT MAGNETS Nd-Fe-B  
 

Abstract: The paper presents results of corrosion wear of bonded and sintered hard magnetic materials Nd-Fe-B 
and magnets covered by protective polymer, lacquer and metal coatings. Corrosion tests were made in the wa-
ter and in 5% NaCl solution environment. It was found that the bonded magnets with the polymer matrix dem-
onstrate better corrosion resistance than the sintered magnets. Employment of the protective coatings on the 
Nd-Fe-B bonded magnets surfaces may feature the effective protection of the substrate material from the cor-
rosive action of the aggressive agent. Analysis of the surface topography of the deposited protective coatings 
makes it possible to determine coating defects resulting from the action of the aggressive agent. The best pro-
tection from the corrosive environment is provided by the polymer coatings. Lower corrosion protection by 
protective coating was found in the case of sintered magnets. The corrosion damage process of magnets cov-
ered with the protective coatings starts in the coating failure location and is connected with the further damage 
proceeding both into the material and on its surface. 

1. Wstęp 
Wśród wielu zadań współczesnej techniki 
ważną rolę odgrywają urządzenia, w których 
zastosowanie znajdują magnesy trwałe, wobec 
czego szczególnego znaczenia nabiera pod-
wyższanie własności materiałów stosowanych 
do tego celu. Obecnie uwaga skupia się na 
materiałach opartych na metalach ziem rzad-
kich (Re) i metalach przejściowych (M), które 
pozwalają na wytworzenie magnesów trwałych 
o wysokich własnościach magnetycznych. W 
zależności od sposobu ich wytwarzania ma-
gnesy te charakteryzują się różnymi własno-
ściami magnetycznymi, mechanicznymi oraz 
podatnością na zużycie korozyjne. Zastosowa-
nie magnesów typu ReM pozwala na uzyskanie 
dobrych własności magnetycznych oraz umoż-
liwia zmniejszenie masy i prostszą konstrukcję 
urządzeń. [1-4]. Własności magnetyczne ma-
gnesów Nd-Fe-B zależą od ich składu che-
micznego oraz technologii wykonania. Wpły-
wają one bezpośrednio na własności gotowych 
magnesów, a także na ich odporność na działa-
nie czynników zewnętrznych. Magnesy neo-
dymowe typu Nd-Fe-B charakteryzują się słabą 
odpornością korozyjną co ogranicza ich zasto-
sowanie, skraca czas użytkowania urządzeń, 
szczególnie w środowiskach o działaniu koro-
zyjnym. Przyczyną słabej odporność korozyj-
nej jest znaczna zawartość pierwiastków z 
grupy ziem rzadkich (około 30% masowo w 
przypadku magnesów neodymowych), oraz ich 
wielo-fazowa struktura. Magnesy typu NdFeB  

 
 

składają się z trzech faz: fazy ferromagnetycz-
nej Nd2Fe14B (faza φ) - 85% objętości, fazy bo-
rowej - NdFe4B4 (faza η) – 3%, fazy neodymo-
wej NdFe (faza n) - 12%. Magnesy neodymowe 
mają strukturę wielo-fazową szkieletową tzn. że 
fazy bogate w neodym wypełniają obszary mię-
dzyziarnowe wokół ziaren fazy Nd2Fe14B. Stru-
ktura potrzebna do uzyskania odpowiednich 
własności magnetycznych, odgrywa ważną rolę 
w odporności korozyjnej materiału. Każda z faz 
wykazuje dobre przewodnictwo elektryczne lecz 
odmienną aktywność chemiczną. W konsekwe-
ncji materiał ten wykazuje skłonność do korozji 
selektywnej (rys.1) [5,6]. Magnesy neodymowe 
ulegają bardzo szybko korozji w środowisku 
kwaśnym. Nawet chwilowe zakwaszenie środo-
wiska przemysłowego prowadzi do znacznego 
zniszczenia materiału. Słaba odporność powo-
duje brak stanu pasywnego, mechaniczne nisz-
czenie wskutek nawodorowania, a nawet utratę 
spójności i szybką pulweryzację magnesu [7,8]. 
Wysoka podatność na korozję magnesów neo-
dymowych w wielu środowiskach powoduje 
konieczność stosowania powłok ochronnych. 
Mają one za zadanie ograniczenie oddziaływa-
nia środowiska korozyjnego oraz niedopusz-
czenie do szybkiego zużycia magnesów. Po-
włoki ochronne zabezpieczają ponadto przed 
wypadaniem pojedynczych ziaren proszku z 
gotowych magnesów co może być przyczyną 
uszkodzenia kosztownych i precyzyjnych urzą-
dzeń.  
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Rys.1. Mechanizm korozji magnesów neodymowych 

Zastosowanie znajdują powłoki metalowe jed-
noskładnikowe (np. Ni, Cr, Al, Zn, Sn, Ag, Au) 
oraz powłoki wieloskładnikowe wielowar-
stwowe (np. Ni-Cr, Ni-Cu). Metodą umożliwia-
jącą prosty sposób ochrony przed korozją ma-
gnesów neodymowych jest nanoszenie na ma-
gnesy farb i lakierów ochronnych oraz żywic 
odpornych na działanie wilgoci, kwasów i za-
sad. Powłoki te mogą być nanoszone różnymi 
technikami: malowanie pędzlem, malowanie za-
nurzeniowe, malowanie natryskowe, napylanie 
elektrostatyczne. Powłoki lakierowe oraz po-
włoki polimerowe nanoszone są prostymi tech-
nikami oraz powodują uzyskanie dobrej odpor-
ności korozyjnej magnesów neodymowych.  
Celem pracy jest określenie odporności korozyj-
nej magnesów neodymowych spiekanych oraz 
wiązanych materiałem polimerowych, a także 
porównanie odporności korozyjnej magnesów z 
naniesionymi powłokami ochronnymi metalo-
wymi, lakierowymi i polimerowymi. [9-12] 

2. Materiał do badań 
Badania wykonano na próbkach materiałów 
kompozytowych o osnowie polimerowej (ży-
wica epoksydowa 2,5% masowo) wzmacnia-
nych cząstkami magnetycznie twardymi z 
szybko chłodzonej taśmy Nd-Fe-B, magnesów 
spiekanych Nd-Fe-B oraz magnesów pokrytych 
powłokami ochronnymi (tablica 1).  
Materiały kompozytowe wykonano metodą pra-
sowania jednostronnego jednoosiowego w  
temperaturze pokojowej pod ciśnieniem  
800-900MPa a następnie utwardzano osnowę  
w temperaturze 180°C przez 2h. Powłoki lakie-
rowe nałożono metodą natryskiwania pod ci-
śnieniem, powłoki polimerowe napylono elek-
trostatycznie, powłoki metalowe nałożono gal-
wanicznie.  
 

Tablica.1. Charakterystyka powłok ochronnych 

naniesionych na materiały kompozytowe 
 

Powłoka Grubość po-
krycia [µm] 

Rodzaj 
procesu 

Lakier poliuretanowy 45 N 

Lakier ftalowo-uretanowy 60 N 

Lakier epoksydowy 1 45 N 

Lakier epoksydowy 2 55 N 

Żywica epoksydowa 80 NE 

Żywica poliestrowa 80 NE 

Żywica poliestrowo-
epoksydowa 

80 NE 

Powłoka cynkowa 45 G 

Powłoka niklowa 38 G 

Powłoka miedziana na 
podłożu z niklu 

20 G 

Powłoka chromowa na 
podłożu z niklu 

15 G 

N – natryskiwanie, NE – napylanie elektrosta-
tyczne, G - galwanicznie 
 

Badania odporności korozyjnej wykonano w 
komorach klimatycznych przy parametrach 
zamieszczonych w tablicy 2. 
 

Tablica 2.  

Parametry badań odporności korozyjnej 
 

Test nr 1 2 
Temperatura 
[°C] 

40 35 

Ośrodek wilgotność 
względna 93% 

roztwór 
NaCl 5% 

Czas trwania testu [h] 
Magnesy 96 6 
Magnesy po-
kryte powło-
kami 

240 72 
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Przed umieszczeniem w komorze klimatycznej 
powierzchnię próbek oczyszczano przez szlifo-
wanie i odtłuszczanie w alkoholu etylowym. 
Charakter uszkodzenia powierzchni oceniono 
na podstawie obserwacji w mikroskopie 
świetlnym LEICA MEF4A. Przy pomocy kom-
puterowego systemu analizy obrazu oceniono 
stopień uszkodzenia powierzchni w czasie 
trwania testu korozyjnego i po jego zakończe-
niu. Badania odporności korozyjnej wykonano 
również na magnesach pokrytych powłokami 
ochronnymi. Charakter uszkodzenia po-
wierzchni oceniono na podstawie obserwacji na 
mikroskopie świetlnym powłok zarysowanych  
i bez zarysowania. 

3. Wyniki badań  
Własności użytkowe magnesów określono na 
podstawie wykonanych badań korozyjnych. 
Zużycie korozyjne powierzchni magnesów 
określono metodami metalografii barwnej w 
czasie trwania eksperymentu oraz po jego za-
kończeniu. Stwierdzono, że powierzchnia ma-
gnesu spiekanego ulega zniszczeniu po 96h w 
ośrodku wodnym i po 2h w 5% roztworze NaCl 
(rys. 2). Ponadto stwierdzono, że po 72h w 5% 
roztworze NaCl magnes spiekany ulega pulwe-
ryzacji (rys. 3). Powierzchnia magnesu spieka-
nego ulega równomiernemu zniszczeniu nato-
miast w przypadku materiału kompozytowego 
stwierdzono powstawanie ognisk korozyjnych  
i postępujący ich rozrost. 
Niższa odporność magnesów spiekanych w po-
równaniu z magnesami wiązanymi materiałem 
polimerowym związana jest z wielofazową 
strukturą tych magnesów. W magnesach spie-
kanych oprócz fazy ferromagnetycznej 
Nd2Fe14B występuję także faza borowa i faza 
neodymowa, które charakteryzują się większą 
podatnością na utlenianie, co prowadzi do ich 
selektywnego rozpuszczania. Proszek Nd-Fe-B 
otrzymany metodą szybkiego chłodzenia ma 
mniejsze stężenie neodymu, a w konsekwencji 
mniejszy jest udział fazy bogatej w neodym, 
odpowiedzialnej za słabą odporność korozyjną 
tego materiału. Ponadto osnowa materiału po-
limerowego izoluje ziarna proszku Nd-Fe-B co 
wpływa korzystnie na odporność korozyjną 
tego magnesu. 
Powłoki ochronne naniesione na magnesy 
Nd-Fe-B mogą stanowić skuteczną ochronę 
materiału podłoża przed korozyjnym działa-
niem czynnika agresywnego. 
 

a) 

 

b) 

 
 

Rys.2. Topografia powierzchni magnesu spie-

kanego po teście korozyjnych w ośrodku: a) 

wodnym, b) 5% roztworu NaCl 

 

 

 
 
Rys.3. Magnes spiekany po 72h w 5% roztworze 

NaCl 
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Analiza topografii powierzchni naniesionych 
powłok ochronnych pozwala określić uszko-
dzenia powłok powstające w wyniku działania 
czynnika agresywnego. Badania wykazują, że 
pokrycie powierzchni magnesów powłokami 
ochronnymi zmniejsza stopień ich skorodowa-
nia. Stwierdzono, że najlepszą odporność na 
działanie środowiska korozyjnego wykazują 
powłoki polimerowe epoksydowe, poliestrowe i 
poliestrowo-epoksydowe nanoszone metodą na-
pylania elektrostatycznego. 
Powłoki te nie uległy uszkodzeniu w czasie 
trwania testu w ośrodku wodnym po 240 h oraz 
w ośrodku NaCl po 72 h. Jak wykazano w 
pracy [10] powłoki te charakteryzują się dobrą 
przyczepnością do podłoża oraz szczelnością. 
Droga czynnika agresywnego do materiału 
podłoża jest zamknięta i na materiale kompo-
zytowym pokrytym tymi powłokami nie zaob-
serwowano uszkodzeń korozyjnych w czasie 
trwania testów w ośrodku wodnym i ośrodku 
NaCl. Na rysunku 4 zaprezentowano przykłady 
zużycia korozyjnego, w tzw. teście zarysowa-
nia, powierzchni materiałów kompozytowych 
pokrytych powłokami ochronnymi. Na powło-
kach polimerowych nie stwierdzono pęcherzy  
i łuszczenia się powłoki. Korozja przebiega 
tylko w miejscu jej uszkodzenia. Występowanie 
pojedynczych pęcherzy na powłokach polime-
rowych stwierdzono dopiero po 72 h w ośrodku 
NaCl 5%. 
 

 
 

Rys.4. Topografia powierzchni magnesu 72h w 

5% roztworze NaCl 
 

Na lakierach ochronnych po teście korozyjnym 
w środowisku wodnym stwierdzono pojedyncze, 
miejscowe uszkodzenia powłoki. Po teście w 5% 
roztworze NaCl występują drobne pęcherze 
świadczące o miejscowym odrywaniu się powło-
ki od podłoża (rys. 5). 

a) 

 

b) 

 
 

Rys.5. Topografia powierzchni magnesu wiąza-

nego pokrytego powłoką lakieru ftalowo-ureta-

nowego po teście korozyjnym: a) w ośrodku 

wodnym, b) w 5% roztworze NaCl 
 

Zaobserwowano także różnice w odporności ko-
rozyjnej magnesów spiekanych i wiązanych po-
krytych powłokami ochronnymi. Rysunek 6 
przedstawia przykładowe topografie powierzchni 
magnesów pokrytych lakierem poliuretanowym. 
W przypadku magnesów wiązanych postęp ko-
rozji stwierdzono tylko w miejscu zarysowania 
powłoki natomiast magnesy spiekane ulegają ko-
rozji także na powierzchni bez zarysowania. 
Powłoki lakierowe charakteryzują się mniejszą 
szczelnością w porównaniu z powłokami poli-
merowymi, oraz przyczepnością do podłoża co 
umożliwia wnikanie czynnika agresywnego pod 
powierzchnię powłoki, tworzenie się pęcherzy 
oraz postęp korozji podpowłokowej. 
Powłoki metalowe wykazują niższą odporność 
korozyjną w porównaniu z powłokami polime-
rowymi i lakierowymi w obydwu ośrodkach ko-
rozyjnych. Najlepszą odporność (rys. 7) wyka-
zuje powłoka cynkowa. Pozostałe powłoki 
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a) 

 

b) 

 
 

Rys.6. Topografia powierzchni magnesu pokry-

tego powłoką lakieru poliuretanowego po teście 

korozyjnym w 5% roztworze NaCl: a) magnes 

spiekany, b) magnes wiązany 
 

 
 

Rys.7. Topografia powierzchni magnesu wiąza-

nego pokrytego powłoką cynkową po teście ko-

rozyjnym w ośrodku wodnym 
 

metalowe chronią magnes w mniejszym stopniu. 
Proces uszkodzenia korozyjnego magnesów po-
krytych powłokami ochronnymi rozpoczyna się 

w miejscu przerwania powłoki i wiąże się z po-
stępującym uszkodzeniem zarówno w głąb jak  
i na powierzchni. Z czasem korozja rozpoczyna 
się w nowych miejscach, tworząc ogniska 
uszkodzeń, które łączą się ze sobą. 
Najmniejszą ochronę korozyjną materiałów 
kompozytowych magnetycznie twardych dają 
powłoki metalowe. Przyczepność tych powłok 
jest mniejsza niż powłok polimerowych i lakie-
rowych. Spowodowane jest to prawdopodobnie 
technologią ich nakładania na podłoże o słabej 
przewodności prądu. Niska przyczepność po-
włok metalowych do podłoża materiału kompo-
zytowego powoduje łuszczenie się powłok i ich 
pękanie.  
W przypadku powłok metalowych na magne-
sach spiekanych stwierdzono przerwanie po-
włoki a następnie jej łuszczenie (rys. 8). Koro-
zja magnesu zaczyna się w miejscu uszkodzenia 
powłoki i następnie przebiega na całej po-
wierzchni magnesu. Powierzchnia jest szybko 
odsłaniana ze względu na szybkie łuszczenie się 
powłoki. 
 

 
 

Rys.8. Topografia powierzchni magnesu spie-

kanego pokrytego powłoką cynkową po teście 

korozyjnym w ośrodku wodnym 
 

4. Podsumowanie 
 

Wykonane badania odporności na działanie 
środowiska korozyjnego pozwoliły określić zu-
życie korozyjne materiałów kompozytowych 
magnetycznie twardych Nd-Fe-B o osnowie 
polimerowej, magnesów spiekanych Nd-Fe-B 
oraz magnesów pokrytych powłokami lakiero-
wymi, polimerowymi i metalowymi.  
Stwierdzono, że materiały kompozytowe wy-
konane z proszku z szybko chłodzonej taśmy 
wiązanego materiałem polimerowym są mniej 
podatne na działanie środowiska korozyjnego 
niż magnesy spiekane.  
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Powłoki polimerowe wykazują najlepszą od-
porność w obydwu testach korozyjnych. Po-
włoki lakierowe są odporne w środowisku 
wodnym, natomiast w środowisku NaCl 5% 
ulegają miejscowemu spęcherzeniu i odrywaniu 
od podłoża.  
Powłoki metalowe wykazują niższą odporność 
korozyjną w porównaniu z powłokami polime-
rowymi i lakierowymi w obydwu ośrodkach ko-
rozyjnych. Najlepszą odpornością wśród po-
włok metalowych charakteryzuje się powłoka 
cynkowa. 
Powłoki ochronne na magnesach spiekanych 
charakteryzują się mniejszą odpornością koro-
zyjną niż powłoki na materiałach kompozyto-
wych. 
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