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Досліджено структурно-фазові перетворення у процесі вакуум-ного 

спікання у напруженному стані сплавів Nd20Fe70-xB0,5C95Cux та 
Nd38Fe56,4B1,1C4,5. Вихідний сплав для спікання отримали швидкісним 
загартуванням у вакуумі методом спінінгування розплаву на зовнішню 
сторону мідного гартувального барабану, лінійна швидкість якого 
становила 25 м/с. Щільно стиснуті у пресформі загартовані сплави 
спікали за температур 1023–1223 К через кожні 50 та 1323 К для сплаву 
Nd38Fe56,4B1,1C4,5 у вакуумній печі опору. 

Аналіз вихідних стрічок і спечених компактів засвідчив наявність 
двох магнітожорстких фаз Nd2Fe14В та Nd2Fe14С, тобто відбулося 
перетектичне перетворення (L+γFe→Nd2Fe14В) у системі Fe-Nd-B та 
перетектоідне перетворення (Fe + Nd2Fe17 + Nd4FeC6 ↔ Nd2Fe14С) в 
системі Fe-Nd-C. Під час спікання відбувається ріст створених при 
гартуванні зародків метастабільних фаз Nd2Fe14В та Nd2Fe14С. Фазові 
перетворення, що відбуваються у сплавах при спіканні, такі ж, як і 
перетворення, що відбуваються під час ізотермічних відпалів. 

Ключові слова: φ-фаза, магнітожорстка фаза, магнітом’яка фаза, 
структурно-фазові перетворення, магнітні властивості. 

 
 

На сучасному етапі розвитку наукових технологій і виробництва постає 
питання виготовлення та використання компактних високоенергетичних постійних 
магнітів з низькою собівартістю. 

На сьогодні для виробництва високоенергетичних постійних магнітів 
використовують сплави перехідних металів (Т) з рідкоземельними (R), в яких 
необхідний рівень магнітних властивостей забезпечується утворенням 
інтерметалічних з’єднань типу RT5, R2T17, R2T14B. Наприклад, у системі Sm-Co 
основною магнітною фазою є SmCo5. Щоправда, оскільки Sm є дорогим РЗМ, а 
отримання Co потребує великих енергетичних витрат, то магніти на основі цієї 
системи є коштовними.  

Цього можна уникнути, якщо використовувати систему T-R-(C,B). 
Найпоширенішою на сьогодні є система Fe-Nd-B,  в якій основна магнітна  фаза  
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утворюється унаслідок перитектичної реакції (L+γFe→Nd2Fe14В) [1, 2]. Але більш 
перспективною з погляду магнітних властивостей є система Fe-Nd-C. Поле 
перемагнічування фази Nd2Fe14С більше, ніж поле перемагнічування фази 
Nd2Fe14В. Але її недоліком є те, що тетрагональна фаза Nd2Fe14С утворюється в 
ході перитектоїдної реакції (Nd2Fe17→Nd2Fe14С), яка триває більше 60 год [3]. Для 
пришвидшення реакції вдаються до двох методів: 1) легування початкового сплаву 
незначною кількістю бору (до 0,5 % ат.) і міддю (до 1,5 % ат.), що скорочує час 
реакції до декількох годин [4]; 2) загартування з рідкого стану дає змогу отримати 
зародки метастабільної фази Nd2Fe14C безпосередньо в продуктах гартування 
(плівки) [5]. В останньому випадку процес протікання перитектоїдної реакції при 
подальшому відпалі скорочується до десятків хвилин [6]. 

Отож, система Fe-Nd-B,C є перспективною, але умови отримання 
анізотропних високоенергетичних постійних магнітів ще зовсім не вивчені. Тому в 
цій роботі зроблено спробу, використовуючи загартовані з рідкого стану аморфно-
кристалічні плівки, здійснити спікання в умовах підвищених пружних напруг. 

Сплави для дослідження отримали шляхом спінінгування на зовнішню 
поверхню мідного барабану на вакуумній установці “Лента – 3” (ННЦ “ХФТІ” 
НАН України м. Харків), хімічний склад яких подано у табл. 1. 

 
Таблиця 1  

Склад отриманих у роботі сплавів 
 

Склад, % ат Сплав Nd Fe B C Cu 
№ 1 20 70 0,5 9,5 0 
№ 2 20 69 0,5 9,5 1 
№ 3 20 68,5 0,5 9,5 1,5 
№ 4 38 56,4 1,1 4,5 0 
 
Після загартування та дослідження у вихідному стані сплави піддавалися 

щільному стисканню у прес-формі, виготовленій із нержавіючої сталі. Стрічки 
перед стисканням були ізольовані від стінок прес-форми за допомогою слюди. 
Режими спікання подано у табл. 2. Спікання відбувалось протягом 30 та 60 хв у 
печі СНВ 1.3.1 (Р=10-5 атм. – середній вакуум) та електропечі опору шахтній 
вакуумній СШВЭ – 1.25/25 – ИЗ, W – 35 кВт (Р=10-3 атм. – низький вакуум). 

 
Таблиця 2  

Режими спікання сплавів 
 

Сплав 1023 1073 1123 1173 1223 1323 
№ 1 + + + + + - 
№ 2 - + + + (1 год) - - 
№ 3 - + - + (1 год) - - 
№ 4 - - - - - + 
 
Після витримання при заданій температурі прес-форму охолоджували разом із 

піччю. Отримано зразки, які є компактами циліндричної форми заввишки 4 мм і 
діаметром 11 мм.  
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Структурно-фазовий стан стрічок і спечених компактів досліджували за допо-

могою таких методів: 1 – рентгеноструктурний аналіз (HZG-4/A-2); 2 – 
металографічний аналіз; 3 – рентгеноспектральний аналіз (JEOL-JSM-6360LA, з 
роздільною здатністю 4 нм); 4 – вимірювання мікротвердості (цифровий 
мікротвердомір LM-700АТ); 5 – магнітометричний метод (гістерезіметр, ННЦ 
“ХФТІ” НАН України, м. Харків). 

На рис. 1 подано мікроструктуру вихідних стрічок. Як бачимо з рисунків, 
вихідні стрічки мають шарувату структуру: контактна поверхня має аморфну або 
рентгеноаморфну структуру (розмір мікрокристалів – 0,2–0,5 мкм), а вільна – 
кристалічну. У деяких сплавах (рис. 1, г) кристали мають стовбчасту структуру, 
довжина від 3 до 12 мкм. Ріст кристалів відбувається в напрямі, 
перпендикулярному до охолоджувальної поверхні. Середня товщина 
рентгеноаморфного шару – 14,14 мкм [7]. 

 

    
 
Рис. 1. Мікроструктура вихідних стрічок сплавів складу Nd20Fe70-xB0,5C95Cux  

а – х=0% ат. - № 1; б – х=1% ат. - № 2; в – х=1,5% ат. - № 3; 
г –  Nd38Fe56,4B1,1C4,5 - № 4 

 
На рис. 2, 3 показано мікроструктуру компактів, спечених за різних умов. Як 

видно з результатів металографічних досліджень, структура компактів є 
багатофазною структурою. Після травлення сплавів простежено складові двох 
типів: області, що світло травляться, області, що темно травляться. У разі 
підвищення температури спікання спостерігається поступова зміна розмірів 
зерен. 

Для базового сплаву (№ 1) з підвищенням температури спікання 
простежують збільшення об’ємної долі основної магнітної фази (Nd2Fe14С, 
φ-фаза). У процесі росту зерна набувають правильної геометричної форми. У 
разі підвищення температури спікання до 1 223 К зерна φ-фази займають 
основний об’єм і набувають правильної геометричної форми з тонкими чіткими 
границями, у міжзеренному просторі спостерігаються включення парамагнітних 
карбідів та оксидів, кількість пор мінімальна. Деякі ділянки є зонами 
напрямленої кристалізації зерен φ-фази. 

Додавання у базовий сплав міді сприяє пришвидшенню перетиктоїдного 
перетворення, знижуючи його границю до 1 073 К, і пришвидшує відповідно 
процес росту зерен φ-фази під час спікання. Після легування міддю об’ємна 
частина φ-фази при 1 073 К стає такою ж, як при 1 223 К для базового складу. 
Зерна φ-фази мають правильну геометричну форму, але їх межі залишаються 
нечіткими та розмитими. Загалом, підвищення температури спікання до 1 173 К 
та збільшення вмісту міді до 1,5% ат. призводить до росту зерен основної 
магнітної фази за рахунок зерен фази Nd2Fe17С0,4, вони стають більшими та 
набувають правильної геометричної форму. Кількість φ-фази збільшується, зерна 
розділені тонкими парамагнітними прошарками. На стиках зерен фази Nd2Fe14С є 
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дрібні включення карбідів. Темні ділянки між зернами є ділянками, збагаченими  
неодимом та вуглецем і окремими дефектами у вигляді пор. 

 

   

   
 
Рис. 2.  Мікроструктура компактів, спечених за низького вакууму:  

а – № 2, 1 073 К; б, в – № 2, 1 173 К; г – № 3, 1 073 К; д, е – № 3, 1 173 К 
 

   

  
 

Рис. 3.  Мікроструктура компактів, спечених за низького вакууму при:  
а – № 1, 1 073 К; б – № 2, 1 073 К; в –  № 3, 1 073 К;  г – № 2, 1 173 К; 
д –  № 3 1 173 К 

 
Підвищення ступеня евакуації до 10-5 атм. сприяє формуванню чіткої і тонкої 

міжзеренної границі та її подовження за рахунок роздрібнення зерен основної 
магнітної фази та зменшення кількості оксидів і карбідів (рис. 3, а, б). 

Для порівняння впливу хімічного складу на фазові перетворення та впливу 
кількості магнітом’якої фази Nd2Fe17 на магнітні властивості було вибрано сплав 
складу № 4. За діаграмою стану як бору, так і вуглецю, у ньому мають бути наявні 
фази Nd2Fe17, Nd2Fe14С та Nd2Fe14В. Ми намагалися з’ясувати граничний перехід, 
за якого майже уся фаза Nd2Fe17 перетвориться у тетрагональний карбід φ-фази. За 
даними металографічного аналізу компакт, спечений зі сплаву складу № 4, має 
оптимальну структуру, майже весь об’єм припадає на основну магнітну фазу, її 
зерна мають правильну геометричну форму з чіткими тонкими границями розділу, 
немає пор (рис. 4, г; рис. 5, в). 
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Рис. 4.  Мікроструктура компактів, спечених при середньому вакуумі: 
а, б – № 2, 1 173 К; в, г – № 4, 1 323 К 

 
 

   
 

Рис. 5.  Мікроструктура компактів, спечених при середньому вакуумі: 
а – № 2, 1 173 К;  б –  № 3, 1323К;  в – № 4 

 
Поряд із морфологією структури аналізували також значення мікротвердості 

φ-фази при спіканні при різних температурах та ступенях евакуації. Підвищення 
температури спікання та легування міддю спричинює підвищення мікротвердості.  

   

 
Рис. 6.  Залежність значення мікротвердості φ-фази від: вмісту міді –  

а – для 1073 К, б – для 1173 К; в – від температури 
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Загалом структура компактів, спечених за низького вакууму, була 

неоднорідною, простежено пори, тріщини, тобто процес перетворення плівково-
порошкового конгломерату в монолітне тіло відбувся частково в об’ємі компакта, 
на деяких ділянках компактів реалізувався напрямлений ріст кристалів φ-фази в 
умовах стискаючих напруг. 

За візуального спостереження компакти, спечені при низькому вакуумі, були 
пористими й крихкими, мали окислену поверхню. Навпаки, компакти, спечені при 
середньому вакуумі, були без пор, міцними, поверхня мала металевий блиск. 

За даними рентгенівського фазового аналізу головними фазовими 
складовими у сплавах після спікання є тетрагональні карбіди Nd2Fe14C та Nd2Fe14В 
(φ-фаза) і твердий розчин вуглецю у фазі Nd2Fe17 – Nd2Fe17C0,4. Крім названих фаз у 
сплавах присутні подвійні й потрійні карбіди неодиму (табл. 3, 4). Аналіз і розрахунок 
дифрактограм засвідчив, що у процесі спікання змінюється фазовий склад сплавів. Зі 
збільшенням температури спікання простежено деякий перерозподіл інтенсивностей 
дифракційних максимумів, що, очевидно, пов’язано із пружними напругами. Фазовий  
склад отриманих компактів та вихідних стрічок подано у 
табл. 3, 4. 

 
Таблиця 3  

Фазовий склад компактів, спечених зі сплаву Nd20Fe70-xC9,5B0,5Cux при різному ступені евакуації 
 

Р = 10-3 атм Р = 10-5 
атм 

№ 1 № 2 № 3 № 2 № 3 
Фазовий 
склад 

1023 К 1072 К 1023 К 1072 К 1023 К 1072 К 1023 К 1072 К 1023 К 1072 К 1023 К 
Nd2Fe14C + + + + + + + + + + + 

Nd2Fe17C0.4 + + + + + + + + + + + 
Nd2Fe17 + + + + + + + + + + + 

Nd - - + + - + - + + + + 
Nd2C3 + - - + - + + - + + + 
NdFeC - + - - - + - + - + + 

NdFe2C2 - - + - - + + + + + + 
Nd2Fe2C3 + + - + + - - - + - + 
Nd4Fe4C7 + - - - - + + + + + + 
R4Fe4C7 + + + + + - - + - - + 

NdC2 + + + + + + - + + + - 
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Таблиця 4  

 
Фазовий склад вихідних стрічок та спеченого компакта, спеченого зі сплаву складу № 4 

 

Вихідні стрічки Фазовий склад Контактна сторона Вільна сторона Спечений компакт 

1 2 3 4 
Nd2Fe14В + + + 
Nd2Fe14С + + + 
Nd2Fe17 + + + 

Nd2Fe17С0,4 + + + 
NdFe4В4 + + + 
Nd2FeВ3 + + + 

Nd + + + 
NdС 2 + + – 
NdВ4 + + – 
NdС – – + 

Fe3 (В,С) – – + 
NdFeС – – + 

Nd2Fe2С3 – – + 
Nd4Fe4В7 – – + 
 

     

 
 

Рис. 7.  Залежність тетрагональності (с/а) фази Nd2Fe14C від тем-ператури 
спікання (а) і вмісту міді (б) у сплаві Nd20Fe70-х CuхC9,5B0,5: №1 –  
х = 0; № 2 – х = 1; №3 – х = 1,5  % ат; зміна тетрагональності (с/а) фази 
(в) Nd2Fe14В у разі спікання сплаву складу № 4  
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Дані прецизійного виміру параметрів ґратки основної магнітної фази 

Nd2Fe14C спечених компактів свідчать, що параметр с=1,216 нм (№2) с=1,212 нм 
(№3) має трохи завищене значення порівняно з табличними даними для фази 
Nd2Fe14C (a=0,8831 нм, с=1,2023 нм). Залежність параметрів ґратки й 
тетрагональності (с/а) фази Nd2Fe14C від температури спікання й кількості міді у 
сплаві показано на рис. 7 а, б. Як видно з рисунка, збільшення температури 
спікання спричинює збільшення тетрагональності фази Nd2Fe14C, хоча для сплаву 
№3 спостерігається зниження тетрагональності. Дані прецизійного виміру па-
раметрів ґратки фази Nd2Fe14В у вихідному стані свідчать, що параметри мають 
дещо занижене значення порівняно з табличними даними для фази Nd2Fe14В:  
а=0,879 нм, с=1,214 нм – для вільної сторони, а=0,88 нм, с=1,22 нм – для 
контактної сторони (а=0,88 нм, с=1,219 нм); для спеченого параметр с має дещо 
занижене значення порівняно з табличним: а=0,884 нм, с=1,216 нм. На рис. 7, в 
показано зміну тетрагональності під час спікання. 

Оскільки склад досліджуваних сплавів не відповідає стехіометрії фази 
Nd2Fe14С і зміщений убік більшого змісту вуглецю й  неодиму, то під час 
охолодження після спікання можливе утворення пересиченого твердого розчину 
неодиму й вуглецю у φ-фазі. Відомо, що в умовах стискаючих напруг різко 
збільшується швидкість дифузії легуючих  елементів. Дефекти структури також 
сприяють дифузії елементів. Зниження тетрагональності фази  Nd2Fe14C також 
свідчить про виділення надлишкових неодиму й вуглецю з решітки основної 
фази, тому що при цьому відбувається стиск  ґратки уздовж осі с і супровідне його 
розширення уздовж осі а, зумовлене “прагненням” структури збалансувати 
зміну об’єму елементарної ґратки. 

На рис. 8–10 представлено розподіл елементів по поверхні. Насиченіший колір 
відповідає більшому вмісту елемента на цій ділянці поверхні. Ці зони підтверджують 
результати рентгеноструктурного аналізу. 

 

    

    

    
Рис. 8.  Розподіл  елементів по поверхні компактів, спечених при 1073 К і тиску 10-3 атм: 

а – № 1, б – № 2, в – № 3 
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Рис. 9. Розподіл  елементів по поверхні компактів, спечених при 1 173 К і  тиску 10-3 атм: 
а – № 1, б – № 2, в – № 3 

 

    

    

    
 

Рис. 10.  Розподіл  елементів по поверхні компактів, спечених тиску 10-5 атм: а – № 2 
для 1 173 К, б – № 3 для 1 173 К, в - № 4, для 1 323 К 

 
На рис. 11 подано результати виміру магнітних властивостей отриманих 

компактів. Як видно з рисунка, після спікання при температурі 1 073 К магнітні 
властивості компактів незначні: коерцитивна сила не перевищує значення 70 кА/м, а 
залишкова індукція – 120 мТ. Підвищення температури спікання до 1 173 К 
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спричинює збільшення коерцитивної сили й незначний ріст залишкової індукції 
(рис. 11). Максимальні властивості були отримані в компактах, спечених зі 
сплаву №3: Нс=117 кА/м. Як свідчать дослідження структури компактів, наявність у 
структурі зерен магнітом’якої фази сприяє виникненню полів розсіювання; 
дефекти, утворені через низький вакуум гідриду, а також включення  карбідів у 
міжзеренному просторі є джерелами утворення доменів перемагнічу-вання, що 
пояснює малі значення коерцитивної сили й залишкової індукції.  

Хоча у деяких ділянках компактів реалізувалася спрямована 
кристалізація і простежено підвищення значення коерцитивної сили під час 
збільшення температури спікання, однак рівень коерцитивної сили поки 
недостатній для виробництва високоякісних магнітів. Малі значення магнітних 
властивостей також зумовлені малою густиною спечених компактів і значною 
крихкістю через утворення під час спікання гідридів і оксидів. Як відомо [8], 
підвищити щільність виготовлених компактів можна шляхом рідиннофазного 
процесу спікання, тобто в пресформу перед спіканням поряд з вихідними сплавами 
потрібно додавати легкоплавкий наповнювач, а уникнути утворення гідридів 
можливо збільшенням ступеня вакууму у разі спікання. Тому для підвищення 
магнітних характеристик спікання досліджуваних сплавів проводили спікання 
при більшому вакуумі. 

 
Рис. 11. Розмагнічуючи  частини петель гістерезису виготовлених компактів: 

1 – спікання за температури 1 023 К, Р=10-3 атм; 2 – спікання за температур 
1 123 К, Р=10-3 атм; 3 – спікання за температури 1 123 К, Р=10-5 атм; 
4 – спікання за температури 1 323 К, Р=10-5 атм 

 
Результати аналізу структурно-фазового стану компактів, спечених при 

більш високому вакуумі, засвідчили, що процесу утворення гідридів і оксидів у 
міжзеренному просторі можна запобігати, якщо підвищити вакуум. Також 
простежено формування чіткої границі розділу φ-фази й збільшення загальної її 
довжини, що підвищує коерцитивну силу Нсі = 240–280 кА/м (рис. 11). 

Аналізуючи отримані експериментальні результати, робимо висновок, що 
мікроструктура спечених магнітів на основі сплавів системи Nd-Fe-C не схожа з 
мікроструктурою спечених Nd-Fe-B магнітів через особливості процесів кристалізації 
та фазових перетворень. 
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Висновки: 
1. У разі спікання в інтервалі температур 1 023–1 173 К загартованих сплавів 

Nd20Fe70-хCuхC9,5B0,5 відбувається перитектоїдне перетворення Fe + Nd2Fe17 + 
+ Nd4FeC6 ↔ Nd2Fe14С та ріст отриманих при загартуванні зародків 
метастабільної фази Nd2Fe14С. Фазові перетворення, які відбуваються у сплавах 
під час спікання, такі, які перетворено, які відбуваються у сплавах при 
ізотермічних відпалах в інтервалі температур 1 023–1 173 К . 

2. Додавання до сплаву міді сприяє перитектоїдному перетворенню 
Nd2Fe17→Nd2Fe14С, знижуючи його нижню межу до 1 073 К, та пришвидшує 
процес росту зерен φ-фази під час спікання від 60 год до декількох хвилин 
(≈ 10 хв).  

3. Перетворення Nd2Fe17→Nd2Fe14С під час спікання загартованих сплавів 
відбу-вається на базі вже існуючих зародків первинних метастабільних фаз 
Nd2Fe14С. 

4. У разі підвищення ступеню вакууму утворення гідридів у процесі спікання 
зменшується, що спричинює збільшення коерцитивної сили (Нс=240 кА/м). 

 
_______________ 
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EXPLORATION OF STRUCTURE-PHASE CHANGES AT SINTERING IN 
SYSTEM Nd-Fe-B, C, Cu, HARDENED FROM A FLUID STATE 
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Structural-phase changes were in-process explored during a vacuum sintering in a 

triaxial stress of alloys Nd20Fe70-xB0,5C95Cux and Nd38Fe56,4B1,1C4,5. An initial alloy for 
sintering have received a high-speed hardening in vacuum a method flow turning a melt 
on an outside of a copper hardening trammels which linear speed made 25 sm/c. 
Hardened alloys densely squeezed in a pressure casting die sintered at temperatures 
1 023–1 223 K through everyone 50 K and 1 323 K at a vacuum furnace of resistance. 

The assaying of initial straps and baked компактов has shown presence of two hard 
magnet phases Nd2Fe14В and Nd2Fe14С, i.e., occurs peritectic reaction (L + γ Fe → 
Nd2Fe14В) and peritectoid reaction (Nd2Fe17 → Nd2Fe14С). At sintering there is a growth 
of the germs of metastable phases Nd2Fe14В created at a hardening and Nd2Fe14С. Phase 
changes which occur in alloys at the sintering, analogous to transmutations which occur 
at isothermal annealing. 

Key words: φ-phase, hard magnet phases, m-phase, structural-phase changes, 
magnetism. 
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