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Zbadano wpływ czasu mielenia na kształt krzywych pierwotnego namagnesowania 
nanokompozytowych magnesów Nd2Fe14B + α-Fe wytworzonych metod� mechanicznej 
syntezy. Wykazano, �e dominuj�cym mechanizmem koercji w nanokompozytowych 
magnesach Nd2Fe14B + α-Fe jest zarodkowanie i rozrost domen przeciwnego 
namagnesowania. Ponadto stwierdzono, �e w miar� wydłu�enia czasu mielenia na krzywych 
pierwotnego namagnesowania pojawia si� punkt przegi�cia, �wiadcz�cy o wyst�powaniu w 
badanych magnesach równie� mechanizmu kotwiczenia �cian domenowych. 
 
 
1. WST�P 
 
 Poszukiwania nowych materiałów magnetycznie twardych doprowadziły do opracowania w 
roku 1984 magnesu opartego na zwi�zku Nd2Fe14B, charakteryzuj�cego si� siln� anizotropi� 
magnetokrystaliczn� [1, 2]. Główn� zalet� tego magnesu s� wysokie wła�ciwo�ci magnetyczne 
(koercja JHc=1250 kA/m, pozostało�� magnetyczna Jr=1,22 T, maksymalna g�sto�� energii 
magnetycznej (BH)max=400 kJ/m3) przy stosunkowo niskich kosztach wytwarzania w 
porównaniu z np. magnesami Sm-Co, w których kobalt i samar zostały zast�pione du�o 
ta�szymi i powszechniej wyst�puj�cymi w przyrodzie neodymem i �elazem [3]. 
 Wytworzenie bardziej doskonałych faz magnetycznie twardych od Nd2Fe14B, 
charakteryzuj�cych si� wysok� polaryzacj� nasycenia Js oraz du�ym polem anizotropii 
magnetycznej HA jest trudne, dlatego dalszy rozwój w badaniach magnesów został 
ukierunkowany na doskonalenie mikrostruktury, w tym w szczególno�ci na wpływ wielko�ci 
ziarn. W ten sposób otrzymano magnesy nanokompozytowe Nd2Fe14B + α-Fe, w których 
uzyskano wzrost pozostało�ci magnetycznej Jr. Jednym ze sposobów wytwarzania takich 
magnesów jest metoda mechanicznej syntezy, polegaj�ca na długotrwałym mieleniu 
proszków w młynie kulowym [4]. Dalsze badania pozwoliły na wytworzenie magnesów Nd-
Fe-B o mikrostrukturze wielofazowej, składaj�cej si� z nanometrycznych kryształów 
Nd2Fe14B, rozmieszczonych w mi�kkiej magnetycznie osnowie fazy Fe3B, oraz α-Fe. 
Obszerny przegl�d wyników bada� dotycz�cych tych materiałów mo�na znale�� w pracach 
[5, 6]. 
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 Celem tej pracy jest okre�lenie mechanizmu koercji nanokompozytowych magnesów 
Nd2Fe14B + α-Fe na podstawie przebiegu krzywych pierwotnego namagnesowania w 
zale�no�ci od wielko�ci ziarna. 
 
 
2. MATERIAŁ I METODY BADA� 
 

Badania przeprowadzono na magnesach Nd2Fe14B + α-Fe wytworzonych metod� 
mechanicznej syntezy z wykorzystaniem procesu długotrwałego mielenia proszków Nd, Fe 
oraz stopu Fe80B20 w młynach kulowych. Mielenie prowadzono w czasie od 6 do 120 godzin 
w atmosferze argonu. Po mieleniu proszki wy�arzano w czasie 30 min. w temperaturze 
650°C, a nast�pnie prasowano pod ci�nieniem 300 MPa. W zale�no�ci od czasu mielenia 
wielko�� ziarn wynosiła od 20 do 40 nm. 

Badania zostały przeprowadzone na próbkach w kształcie płaskiego walca o �rednicy 3 
mm i wysoko�ci 1 mm. Próbki do bada� zostały wst�pnie rozmagnesowane w zmiennym polu 
magnetycznym o malej�cej amplitudzie. Pomiary p�tli histerezy zostały wykonane przy 
u�yciu magnetometru wibracyjnego firmy LakeShore w zewn�trznym polu magnetycznym do 
1,67 MA/m. Układ pomiarowy jest w pełni zautomatyzowany, wyposa�ony w system 
steruj�cy zewn�trznym polem magnetycznym oraz rejestruj�cy wyniki pomiarów. 

 Magnesy zostały wytworzone w ramach współpracy Instytutu Fizyki Politechniki 
Cz�stochowskiej z Zespołem Materiałów Magnetycznych Wydziału In�ynierii Materiałowej 
Politechniki Warszawskiej. 
 
 
3. WYNIKI BADA� 

 
 Na rys.1 a, b przedstawiono przykładowo wielko�� i morfologi� cz�stek proszków po 
mieleniu odpowiednio w czasie 10 i 90 godzin. Badania struktury proszków poddanych 
procesowi mechanicznej syntezy wykazały, �e cz�stki maj� budow� warstwow�, tzn. 
wyst�puj� uło�one na przemian, silnie odkształcone obszary Nd i Fe [7]. Wraz ze wzrostem 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Morfologia cz�stek proszku po mieleniu odpowiednio a)10, b) 90 h. 
 
czasu mielenia nast�puje istotne zmniejszenie rozmiarów cz�stek proszku. Po krótkim czasie 
mielenia - 10 h (rys. 1 a) widoczne s� jasne i ciemne obszary o �redniej wielko�ci 37,6 nm, 
b�d�ce efektem tworzenia si� struktury warstwowej. Natomiast po czasie 90 h mielenia 
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otrzymuje si� regularn�, drobnoziarnist� struktur� o �redniej wielko�ci ziarn 18,9 nm (rys. 1 
b). Dłu�szy proces mielenia powoduje dalsze rozdrobnienie cz�stek proszku i tworzenie 
aglomeratów ziarn. 

W tabeli 1 podano wyznaczone wła�ciwo�ci magnetyczne: koercj� JHc, pozostało�� 
magnetyczn� Jr, polaryzacj� nasycenia Js oraz maksymaln� g�sto�� energii magnetycznej (BH)max. 
 
Tabela 1.  
Wpływ czasu mielenia na wła�ciwo�ci magnetyczne: pozostało�� magnetyczn� Jr, koercj� JHc, 
polaryzacj� nasycenia Js oraz maksymaln� g�sto�� energii magnetycznej (BH)max badanego 
stopu Nd2Fe14B + α-Fe 
 

Czas mielenia 
[h] Jr [T] JHc [kA/m] Js [T] (BH)max 

[kJ/m3] 
10 0,276 62,4 2,15 25,2 

20 0,412 116,6 1,96 29,4 

48 0,510 149,4 1,81 35,2 

72 0,857 198,5 2,1 43,6 

90 0,914 251,1 2,23 67,7 

120 0,878 178,9 2,15 43,0 

 
 

Tak wi�c, jak wynika z przeprowadzonych bada�, najlepsze wła�ciwo�ci magnetyczne 
uzyskuj� magnesy uzyskane z proszków poddanych 90 godzinom mielenia. 

Natomiast na rys. 2 przedstawiono wpływ czasu mielenia (10h, 20h, 48h, 72h, 90h i 120h) 
na kształt krzywej pierwotnego namagnesowania nanokompozytowych magnesów Nd2Fe14B 
+ α- Fe. 
 Dla materiału mielonego w czasie 10h krzywa pierwotnego namagnesowania ma typowy 
przebieg dla materiałów magnetycznie twardych, natomiast dla pozostałych czasów mielenia 
na krzywych pojawia si� punkt przegi�cia, który dla dłu�szych czasów mielenia staje si� 
bardziej wyra�ny. 

Punkt przegi�cia obserwowany na krzywych pierwotnego namagnesowania w badanych 
nanokrystalicznych magnesach zwi�zany jest z wyst�powaniem dwóch typów procesu 
przemagnesowania materiału. Dla czasu mielenia 10 h ziarna materiału s� na tyle du�e, �e 
�ciany domenowe mog� si� swobodnie przesuwa�, proces przemagnesowania tych stopów 
zachodzi poprzez zarodkowanie i rozrost domen przeciwnego namagnesowania. Natomiast 
wraz z wydłu�eniem czasu mielenia zmniejszaj� si� rozmiary cz�stek proszku i po czasie 48 h 
uzyskuje si� struktur� drobnoziarnist�, ruch �cian domenowych jest utrudniony, wówczas w 
procesie przemagnesowania materiału, przy tak rozdrobnionym ziarnie, zaczyna odgrywa� 
równie� rol� mechanizm kotwiczenia �cian domenowych na granicach ziarn. 
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Rys. 2. Wpływ czasu mielenia na kształt krzywej pierwotnego namagnesowania 
nanokompozytowych magnesów Nd2Fe14B + α-Fe odpowiednio dla 10, 20, 48, 72, 90 i 120 
godzin mielenia. 
 
 
4. WNIOSKI 
 

Stwierdzono, �e optymalne wła�ciwo�ci magnetyczne uzyskuj� magnesy otrzymane z 
proszków poddanych 90 godzinom mielenia. 

Wykazano, �e dominuj�cym mechanizmem koercji w nanokompozytowych magnesach 
Nd2Fe14B + α-Fe o wielko�ci ziarna 37,6 nm (czas mielenia 10 godzin) jest zarodkowanie i 
rozrost domen przeciwnego namagnesowania. Natomiast dla magnesów o mniejszych 
ziarnach (czas mielenia od 20 do 120 godzin) stwierdzono, �e w miar� wydłu�enia czasu 
mielenia na krzywych pierwotnego namagnesowania pojawia si� punkt przegi�cia, 
�wiadcz�cy o wyst�powaniu w badanych magnesach równie� mechanizmu kotwiczenia �cian 
domenowych. 
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