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URZĄDZENIE DO MAGNESOWANIA MAGNESÓW TRWAŁYCH. 

WYNIKI BADAŃ 
 

ELECTRIC DEVICE ASSIGNED TO MAGNETIZE PERMANENT MAGNETS. 
RESEARCH RESULTS 

 
Streszczenie: W artykule zaprezentowano urządzenie do magnesowania magnesów trwałych. Pokazano model 
obwodu elektromagnetycznego umożliwiającego magnesowanie magnesów. Omówiono zagadnienia pro-
jektowe i zaprezentowano rozkład natężenia pola magnetycznego w przestrzeni roboczej magneśnicy wraz  
z rozkładem indukcji magnetycznej w rdzeniu magnetycznym. Zaprezentowano obliczeniowe przebiegi cza-
sowe prądu i napięcia w cewce magnesującej podczas procesu magnesowania i porównano je z wynikami ba-
dań laboratoryjnych. Pokazano wyniki badań z procesu magnesowania magnesów w postaci wartości indukcji 
magnetycznych zmierzonych na powierzchni magnesów i porównano je z wartościami indukcji magnetycznej 
magnesów namagnesowanych przez producenta. Zaprezentowano wyniki analizy porównawczej. 
 
Abstract: This paper presents an electromagnetic circuit assigned to magnetize permanent magnets (NdFeB, 
SmCo). The computational model of electromagnetic circuit which allows to magnetize permanent magnets is 
shown. Design issues and possibilities of magnetizer are discussed and the distribution of magnetic field 
intensity in a work space and distribution of induction in a steel core of magnetizer are presented. Article 
presents also the computational courses of current and voltage in magnetizing coil during magnetizing process. 
The values of magnetic induction obtained on the surface of permanent magnet during magnetizing in 
magnetizer are shown and compared with magnetized magnets (by manufacturer) - differences between values 
of induction are shown on a graphical charts. 
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1. Wstęp 

Obecnie na rynku magnesów trwałych można 
spotkać dużą różnorodność tego typu oferowa-
nego produktu. Producenci oferują różnego ty-
pu magnesy, od ferrytowych poczynając,  
a kończąc na najsilniejszych obecnie magne-
sach, uzyskiwanych z pierwiastków ziem rzad-
kich (np. SmCo lub NdFeB). Tak jak szeroki 
jest asortyment magnesów, tak samo szerokie 
jest ich zastosowanie. Magnesy głównie stosuje 
się w mikromaszynach wzbudzanych magne-
sami trwałymi, które są wykorzystywane m.in. 
w zegarkach, napędach dysków komputero-
wych, różnego rodzaju manipulatorach, robo-
tach i innych [1,2]. Nierzadko również szeroką 
dziedziną wykorzystania magnesów trwałych są 
maszyny elektryczne – silniki i generatory  
z magnesami trwałymi. W tego typu maszynach 
parametry eksploatacyjne zależą między innymi 
właśnie od magnesów trwałych i jakości ich 
namagnesowania. W tego typu zastosowaniach 
ważne jest, aby magnes został poddany prawi- 

 
 

dłowemu (w zależności od jego typu) proceso-
wi magnesowania. W ramach zrealizowanego  
w KOMEL-u projektu badawczo-rozwojowego 
pt. „Nowa generacja wysokosprawnych agrega-
tów spalinowo-elektrycznych" zaprojektowano  
i wykonano stanowisko do magnesowania ma-
gnesów trwałych w postaci magneśnicy trans-
formatorowej. W niniejszym artykule zaprezen-
towano wyniki badań z procesu magnesowania 
i porównano je z wynikami ba-dań magnesów 
magnesowanych przez producenta. 

2. Konstrukcja magneśnicy z cewką sku-
pioną 

W celu uzyskania odpowiedniej dla danego ty-
pu magnesu, wartości indukcji remanentu Br 
(pozostałość magnetyczna) w przestrzeni ma-
gnesu, należy wzbudzić pole magnetyczne  
o odpowiednim natężeniu. Producenci nieje-
dnokrotnie określają  odpowiednią wartość na-
tężenia pola magnetycznego, lecz z reguły war-
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tości te są dość rozbieżne. Dla magnesów neo-
dymowych wartość ta (po uśrednieniu) kształtu-
je się na poziomie od 1800 do 2500 kA/m [1,2]. 
Bazując na tych założeniach przeprowadzono 
symulacje obliczeniowe procesu magnesowania 
magnesów neodymowych, a później badania 
parametrów tych magnesów po ich namagne-
sowaniu. Jak powszechnie wiadomo z literatury 
[1,2,3,4,5], głównie wykorzystuje się magne-
sowanie impulsowe z wykorzystaniem baterii 
kondensatorów. W badaniach został wykorzy-
stany właśnie taki sposób. Znamionowa pojem-
ność baterii kondensatorów wynosi C = 15 mF 
przy napięciu UC = 1400 V. Do wyliczenia zma-
gazynowanej energii w baterii kondensatorów 
został wykorzystany wzór (1) zaprezentowany 
poniżej [2]: 

                                                 (1) 

Z wzoru (1) wynika, iż wykorzystana w bada-
niach bateria kondensatorów posiada 14,7 kJ 
energii. Urządzenie do magnesowania magne-
sów trwałych zostało zaprojektowane jako ma-
gneśnica transformatorowa z jedną cewką sku-
pioną, której komputerowa wizualizacja została  
zaprezentowana na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Wizualizacja konstrukcji magneśnicy  

z cewką skupioną. 

Aby umożliwić magnesowanie magnesów o ró-
żnych grubościach, zastosowano ruchomą ko-
lumnę środkową (w części jarzmowej rdzenia), 
za pomocą której ustawia się pożądaną grubość 
szczeliny powietrznej. Ruchoma kolumna 
(zwora) została osadzona na specjalnie przygo-
towanej konstrukcji umożliwiającej ruch piono-
wy zwory. W celu ułatwienia wyjmowania ma-

gnesów z przestrzeni roboczej magneśnicy za-
projektowano specjalny system do tego celu. 
Układ ten charakteryzuje się tym, że do obudo-
wy magneśnicy (rdzenia), jest przegubowo 
przymocowane ramię, na końcu którego jest  
zamocowana, także przegubowo, dźwignia 
wypychająca magnes, przy czym ramię i  dźwi-
gnia wypychająca połączone są sprężyną. 
Dźwignia wypychająca (listwa) na jednym koń-
cu ma rączkę, a na drugim końcu szufelkę wy-
pychającą z wkładką amortyzacyjną. Szufelka 
wypychająca wykonana została z materiału nie-
magnetycznego, aby uniemożliwić przyciąganie 
namagnesowanego magnesu do szufelki. Tak 
zaprojektowany układ w znaczący sposób uła-
twia wyjmowanie magnesu z przestrzeni robo-
czej magneśnicy. System ten stanowi przedmiot 
zgłoszenia patentowego [6].  

3. Obliczenia i wyniki symulacji 

Układ konstrukcji magneśnicy wraz z układem 
podłączenia cewki magnesującej z baterią kon-
densatorów jest szeregowym obwodem RLC  

w którym zachodzi relacja [1,2,3]: 

                                                 (2) 

Prąd magnesujący w takim obwodzie ma cha-
rakter oscylacyjny i zanika wykładniczo ze stałą 
czasową od chwili czasowej, w której napięcie 
na zaciskach źródła (baterii kondensatorów) 
osiągnie wartość zero. Schemat elektryczny 
układu połączeń magneśnicy z baterią konden-
satorów przedstawiono na rysunku 2.  

 
Rys. 2. Schemat elektryczny zasilania cewki ma-

gneśnicy 

W wyniku przeprowadzonych analiz i symula-
cji, na rysunku 3 zaprezentowano otrzymany 
przebieg prądu i napięcia podczas rozładowania 
źródła. Dla napięcia UC>0 prąd w takim 
obwodzie ma charakter oscylacyjny.      
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Rys. 3. Obliczeniowy przebieg prądu magnesu-

jącego i napięcia na kondensatorze 
 

W celu uzyskania możliwie najwyższej warto-
ści natężenia pola w przestrzeni roboczej ma-
gneśnicy, magnes został umieszczony możliwie 
blisko źródła strumienia magnetycznego.  
Z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż roz-
kład natężenia pola magnetycznego w przekroju 
poprzecznym środkowej kolumny rdzenia, jest 
równomierny, a obszar roboczy  wynosi ok. 
70% powierzchni przekroju całej kolumny. 
Wartość natężenia pola magnetycznego  
w rzeczywistym przekroju roboczym wynosi 
2200 kA/m. Z literatury [1,2,3] wynika, iż jest 
to wartość wystarczająca do poprawnego nama-
gnesowania magnesów neodymowych, jak rów-
nież samarowo-kobaltowych. Rozkład natęże-
nia pola magnetycznego w obszarze roboczym 
został zaprezentowany na rysunku 4. 

   
Rys. 4. Rozkład natężenia pola magnetycznego 

w połowie grubości szczeliny powietrznej z na-

niesionym obrysem magnesu  

Wartość natężenia pola magnetycznego na po-
ziomie 2200 kA/m pozwoliła na przepro-
wadzenie procesu magnesowania również dla 
magnesów samarowo-kobaltowych. Magneso-
wanie tego typu magnesów wymaga odpowie-
dniego czasu trwania impulsu strumienia ma-
gnesującego w obwodzie magneśnicy. Dłuższy 
czas trwania impulsu podczas magnesowania 
tych magnesów w odniesieniu do czasu trwania 
impulsu magnesującego magnesy neodymowe 
wynika z różnicy przewodności właściwej tych  

magnesów. W przypadku magnesów samaro-
wo-kobaltowych szybkie narastanie impulsu 
prądowego w cewce magneśnicy powoduje 
indukowanie się prądów wirowych w prze-
strzeni magnesu, co negatywnie wpływa na 
strumień magnesujący powodując jego roz-
proszenie. Czas pozwalający na prawidłowe 
ustawienie domen w magnesie musi być odpo-
wiednio dłuższy po to, aby prądy wirowe mogły 
wygasnąć w magnesie, a strumień magnesujący 
mógł namagnesować magnes. W niniejszej 
pracy zaprezentowano wyniki badań z procesu 
magnesowania magnesów neodymowych  
i samarowo-kobaltowych. 

4. Wyniki badań 

W ramach przeprowadzonych badań zostały za-
kupione magnesy neodymowe w dwóch seriach 
po 5 sztuk oraz magnesy samarowo-kobaltowe 
również w dwóch seriach po 5 sztuk. W każdej 
z grup magnesów, jedna seria (5 szt.) została 
zakupiona jako namagnesowana, a druga seria 
(5 szt.) jako niemagnesowana. Seria niemagne-
sowana magnesów neodymowych została pod-
dana procesowi magnesowania z wykorzysta-
niem omawianej w artykule magneśnicy.   
W taki sam sposób postąpiono w przypadku 
magnesów samarowo-kobaltowych. Wszystkie 
magnesy (20 szt.) zostały przebadane poprzez 
wykonanie pomiaru wartości indukcji magne-
tycznej na ich powierzchni w ośmiu punktach 
pomiarowych zaprezentowanych na rysunku 5.   

 

Rys. 5. Punkty pomiarowe (1-8) na powierzchni 

magnesu 

Zmierzone wartości indukcji magnetycznej na 
badanych próbkach magnesów zostały zapre-
zentowane w tabeli 1,2,3,4. Dla każdego punktu 
pomiarowego wartość indukcji magnetycznej 
uśredniono wyliczając średnią arytmetyczną.  
W celu zweryfikowania poprawności namagne-
sowania magnesów przeprowadzono analizę 
porównawczą otrzymanych wyników, gdzie 
przedstawiono graficznie uśrednione wartości  
z pomiarów dla każdego punktu pomiarowego 
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dla dwóch typów magnesów (neodymowych  
i samarowo-kobaltowych). Graficzną prezenta-
cję wartości indukcji magnetycznych zmierzo-

nych na powierzchni magnesów neodymowych 
i samarowo-kobaltowych zaprezentowano na 
rysunkach 6 i 7. 

 

Tabela 1. Wyniki pomiarów wartości indukcji magnetycznej w [T] na powierzchni magnesów 

neodymowych magnesowanych w magneśnicy transformatorowej 

Magnesy neodymowe magnesowane na stanowisku do magnesowania magnesów 
      Pkt. pomiaru 

 
Nr próbki 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,240 0,240 0,186 0,186 0,226 0,229 0,149 0,140 

2 0,240 0,225 0,178 0,193 0,227 0,239 0,148 0,138 

3 0,242 0,228 0,183 0,198 0,221 0,225 0,146 0,142 

4 0,220 0,237 0,187 0,184 0,227 0,237 0,146 0,146 

5 0,229 0,242 0,189 0,202 0,227 0,244 0,146 0,147 

Średnia 0,234 0,234 0,184 0,192 0,225 0,234 0,147 0,142 

Tabela 2. Wyniki pomiarów wartości indukcji magnetycznej w [T] na powierzchni magnesów 

neodymowych magnesowanych przez producenta 

Magnesy neodymowe magnesowane przez producenta 
        Pkt. pomiaru 
 
Nr próbki 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,270 0,243 0,209 0,191 0,239 0,223 0,142 0,150 

2 0,263 0,232 0,192 0,190 0,216 0,209 0,144 0,144 

3 0,221 0,211 0,194 0,188 0,225 0,219 0,161 0,148 

4 0,212 0,203 0,192 0,203 0,226 0,220 0,149 0,151 

5 0,242 0,236 0,181 0,187 0,230 0,236 0,147 0,148 

Średnia 0,242 0,225 0,194 0,192 0,227 0,221 0,149 0,148 

Tabela 3. Wyniki pomiarów wartości indukcji magnetycznej w [T] na powierzchni magnesów 

samarowo-kobaltowych magnesowanych w magneśnicy transformatorowej 

Magnesy samarowo-kobaltowe magnesowane na stanowisku do magnesowania magnesów 
      Pkt. pomiaru 
 
Nr próbki 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,229 0,220 0,164 0,197 0,203 0,197 0,135 0,120 

2 0,204 0,198 0,161 0,170 0,201 0,203 0,124 0,120 

3 0,202 0,209 0,180 0,178 0,205 0,212 0,126 0,126 

4 0,211 0,204 0,180 0,183 0,215 0,222 0,120 0,116 

5 0,202 0,205 0,183 0,188 0,202 0,197 0,122 0,129 

Średnia 0,209 0,207 0,173 0,183 0,205 0,206 0,125 0,122 

Tabela 4. Wyniki pomiarów wartości indukcji magnetycznej w [T] na powierzchni magnesów 

samarowo-kobaltowych magnesowanych przez producenta 

Magnesy samarowo-kobaltowe magnesowane przez producenta 
      Pkt. pomiaru 
 
Nr próbki 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,200 0,213 0,174 0,177 0,208 0,216 0,122 0,131 

2 0,224 0,218 0,174 0,167 0,218 0,217 0,110 0,117 

3 0,202 0,210 0,177 0,175 0,216 0,205 0,120 0,122 

4 0,223 0,206 0,162 0,165 0,213 0,205 0,116 0,119 

5 0,221 0,214 0,167 0,166 0,212 0,212 0,120 0,125 

Średnia 0,214 0,212 0,170 0,170 0,217 0,211 0,117 0,122 
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Rys. 6. Wartości średnich indukcji magnetycznych zmierzonych na powierzchni magnesów neody-

mowych magnesowanych przez producenta i na stanowisku do magnesowania magnesów 

 

 

Rys. 7. Wartości średnich indukcji magnetycznych zmierzonych na powierzchni magnesów samaro-

wo-kobaltowych magnesowanych przez producenta i na stanowisku do magnesowania magnesów 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Magnesowane przez producenta Magnesowane w magneśnicy 
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5. Podsumowanie i wnioski końcowe 

Z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wy-
nika, iż uzyskana w magneśnicy wartość 
natężenia pola magnetycznego w przestrzeni 
magnesu jest wystarczająca do jego na-
magnesowania [1,2,3,4]. Rozkład indukcji ma-
gnetycznej na powierzchni rdzenia magnety-
cznego jest równomierny.  Z uwagi na umie-
szczenie obszaru roboczego blisko źródła stru-
mienia magnetycznego, efektywne wykorzy-
stanie części roboczej rdzenia wynosi 70%, co 
pozwala na magnesowanie magnesów o wymia-
rach 60x50mm i grubości do 10mm. Dzięki za-
stosowaniu specjalnie zaprojektowanego syste-
mu wyjmowania magnesu z przestrzeni robo-
czej magneśnicy proces ten może odbywać się 
organoleptycznie bez konieczności użycia do-
datkowych narzędzi. W wyniku przeprowa-
dzenia analizy porównawczej wyników pomia-
rowych dla magnesów neodymowych można 
stwierdzić, iż różnice w wartościach indukcji 
magnetycznych na powierzchni magnesów są 
porównywalne. Największa różnica w wartości 
indukcji magnetycznej magnesu neodymowego 
magnesowanego przez producenta, a magnesu 
magnesowanego w omawianej magneśnicy nie 
przekroczyła 5,5%. Należy zauważyć, iż war-
tość indukcji magnetycznej dla magnesu neo-
dymowego  magnesowanego w magneśnicy by-
ła większa od zmierzonej wartości indukcji 
magnetycznej magnesu magnesowanego przez 
producenta (rys.6 oraz tab. 1 i 2 – pkt. pomia-
rowy nr 6). W przypadku magnesów sama-
rowo-kobaltowych największa różnica w zmie-
rzonych wartościach indukcji magnetycznej na 
powierzchni magnesów wyniosła 7,1% przy 
czym należy zauważyć, iż wartość ta była 
większa dla magnesu magnesowanego w ma-
gneśnicy (rys. 7 oraz tab. 3 i 4 – pkt po-
miarowy nr 4). Oprócz dwóch powyższych 
przypadków, zarówno dla magnesów neody-
mowych jak i samarowo-kobaltowych różnice 
wartości indukcji magnetycznych zmierzonych 
na powierzchni magnesów są praktycznie po-
mijalne. Z przeprowadzonych obliczeń oraz 
badań wynika, iż w zaprojektowana konstru-
kcja magneśnicy transformatorowej z cewką 
skupioną jest konstrukcją optymalną, a uzyski-
wane wartości natężenia pola magnetycznego  
w przestrzeni roboczej zapewniają poprawne 
namagnesowanie magnesów neodymowych jak 
również samarowo-kobaltowych. Problem efe-
ktywnego magnesowania magnesów trwałych 

jest ważnym aspektem, gdyż źle namagneso-
wane magnesy bezpośrednio rzutują na 
uzyskiwane parametry maszyny. Praca została 
wykonana w ramach zrealizowanego  
w  BOBRME KOMEL projektu badawczo-
rozwojowwgo o nazwie „Nowa generacja 
wysokosprawnych agregatów spalinowo ele-
ktrycznych”, który zakładał wykonanie prób 
magnesowania magnesów, w celu weryfikacji 
jakości parametrów magnesów dostępnych na 
rynku. Projekt był współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-
2013.  
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