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MAGNEȚI NEODIM 
 

1. Informații generale: 

Magneții neodim (neodymium - NdFeB) sunt cunoscuți și ca magneți „pământ rar”, neo 

magneți sau „super magneți” și sunt obținuți prin sinterizare dintr-un aliaj de neodim, fier și bor. 

Aceștia au o performanță ridicată, fiind cei mai puternici dintre magneții permanenți. 

Magneții neodim sunt relativ noi, au fost dezvoltați la mijlocul anilor 1980, iar în zilele 

noastre pot fi găsiți în numeroase aplicații moderne, de la magneți de frigider până la turbine 

eoliene. 

Rezistența magneților neodim 

În general, conținutul de neodim variază între N35-N45. Cu cât valoarea N este mai mare, cu 

atât puterea magnetică, rezistența la temperaturi, dar și costul sunt mai mari. 

Magneții neodim sunt magneți cu adevărat permanenți și nu își vor pierde magnetismul 

decât dacă sunt încălziți la temperaturi înalte sau dacă suprafața acestora este deteriorată și intră 

apa prin zgârieturile respective, lucru ce va produce rugină, care în timp va afecta produsul atât din 

punct de vedere magnetic, cât și mecanic. Magneţii neodim sunt protejaţi la suprafaţă de un înveliș 

realizat din zinc (Zn), nichel (Ni) sau răşini epoxidice. 

Cei din gama comercială sunt recomandați pentru aplicații la temperatura camerei; la 100° C 

aceștia cad (se dezlipesc), iar la 120° C se demagnetizează. 

Magnetii neodim au o bună rezistență la câmpurile externe de demagnetizare datorită forței 

coercitive intrinseci (Hci) ridicate. Această rezistență îi face să fie o alegere excelentă pentru aplicații 

electromecanice. 

 

2. Aplicații ale magneților neodim: 

Se folosesc acolo unde este nevoie de o putere foarte mare, venită din partea unui magnet 

cât mai mic. 

Chiar și cei mai mici magneți neodim au o forță magnetică surprinzător de mare și sunt 

destul de puternici încât să ridice o greutate de 1000 de ori mai mare decât propria greutate. Un 

magnet neodim care cântărește doar 2 grame poate ridica o bucată din oțel de peste 2000 grame! 

Magneții neodim emit un câmp magnetic foarte puternic, de la o distanță impresionantă, 

pentru a atrage obiectele feroase și alți magneți. Dacă punem doi magneți neodim circulari cu 

diametrul de 10 mm și grosimea de 5 mm de-o parte și de alta a unui deget, aceștia se vor atrage și  
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vor rămâne lipiți. Acesta este motivul pentru care mulți magneți neodim sunt folosiți de magicieni 

pentru diverse trucuri. 

Crearea unor unelte, boxe, motoare electrice sau generatoare puternice, la o dimensiune 

mult redusă, a fost posibilă tot datorită uimitoarei performanțe magnetice a magneților neodim. 

Magneții nu se pot prelucra pentru că sunt casanți, dar pot fi integrați în diverse obiecte (de 

exemplu pentru realizarea magneților de frigider). 

 

Aplicații simple: 

- Sisteme de închidere magnetice (pentru cutii, agende, broșuri, felicitări, semne de carte etc); 

- Magneți pentru sisteme pop-up; 

- Colantări: suport magnetic pentru fixarea foliilor adezive pe diverse suprafețe, înainte de 

lipirea permanentă a acestora; 

- Bijuterii (sistem de închidere magnetic pentru brățări sau lănțișoare); 

- Jucării (trenulețe, jocuri de logică sau senzoriale); 

- „Trucuri magice” (magicienii îi folosesc în spectacole); 

- Experimențe școlare (fizică, electromagnetism); 

- Magneți de frigider, suveniruri magnetice; 

- Magneți pentru aviziere; 

- Obiecte decorative de interior (de exemplu: sculpturi magnetice, perpetuum mobile); 

- Suport de tavan pentru agățarea diverselor obiecte; 

- Fixarea ușilor deschise atunci când este curent; 

- Fixarea fermă a ușilor de dulapuri (protecții pentru copii); 

- Depozite și magazine: fixarea de plăcuțe de inventar sau etichete; 

- Unelte magnetice (de exemplu: șurubelnițe); 

- Identificarea oțelului beton sau a cablurilor electrice în pereți; 

- Împiedicarea depunerilor de calcar. 
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Aplicații avansate: 

- Motoare electrice; 

- Generatoare de curent; 

- Senzori; 

- Turbine eoliene; 

- Hidrocentrale pe abur; 

- Separatoare magnetice de reciclare (de exemplu: firmele de dezmembrari auto folosesc un 

magnet imens pentru a atrage metalele din resturile casate); 

- Incineratoare (de exemplu: extragerea metalelor din cenușă); 

- Acceleratoare de particule; 

- Aplicații medicale; 

- Boxe; 

- Căști audio; 

- Hard-disk-uri.  
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3. Măsuri de siguranță: 

 

 

 

4. Manipulare și depozitare: 

 

 

 Pericol de înghițire 

Copiii pot înghiți magneți mici. Dacă mai mulți magneți sunt înghițiți aceștia pot rămâne 

blocați în intestine, cauzând complicații periculoase. 

• Magneții nu sunt jucării!  Supravegheați copiii pentru a nu se juca cu magneți. 

 Stimulatoare cardiace (peacemaker) 
Magneții pot afecta funcționarea stimulatoarelor cardiace și a defibrilatoarelor implantate. 

• un stimulator cardiac se poate comuta în modul test, cauzând probleme de sănătate 

• defibrilatorul cardiac se poate opri din funcționare 

• Dacă purtați unul dintre aceste aparate, păstrați o distanța față de magneți. 

• Informați celelalte persoane atunci când lucrați cu magneți. 

 Așchii metalice 
Magneții neodim sunt casanți. Magneții care se lovesc se pot crăpa. 

Așchii ascuțite pot fi aruncate la câțiva metri și pot răni cu ușurință ochii. 

• Evitați lovirea magneților.  

• Purtați ochelari de protecție atunci când lucrați cu magneți mai mari.  

• Asigurați-vă că și persoanele din zonă sunt protejate, ori păstrați distanța. 

 Câmpuri magnetice 
Magneții pot produce câmpuri magnetice puternice, care ajung la distanțe mari. Pot 

deteriora aparate TV și radio, computere și unități de stocare, carduri de credit, ceasuri 

mecanice, aparate auditive și boxe. 

• Păstrați magneții departe de aparate electronice și obiecte care pot fi deteriorate de 

câmpuri magnetice. 

 

 Combustibilitate 

Când magneții sunt prelucrați prin găurire, praful rezultat se poate aprinde cu ușurință. 

• Păstrați distanța corectă față de magneții aflați în prelucrare sau folosiți utilaje potrivite 

și destulă apă pentru răcire. 
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 Alergii la Nichel 
Majoritatea magneților au un înveliș care conține nichel.  

• Unele persoane pot avea o reacție alergică la contactul cu nichelul.  

• Alergia la nichel se poate dezvolta după un contact constant cu obiecte nichelate. 

• Evitați contactul prelungit cu magneții placați cu nichel.  

• Evitați orice contact cu magneții dacă aveți o alergie la nichel. 

 Influența asupra persoanelor 
Potrivit nivelului actual de cunoștințe, câmpurile magnetice ale magneților permanenți nu 

au o influență măsurabilă - pozitivă sau negativă asupra oamenilor. Este puțin probabil ca 

magneții să constituie un risc pentru sănătate, dar acest lucru nu poate fi exclus în 

totalitate.  

• Pentru siguranță, evitați contactul permanent cu magneți.  

• Depozitați magneții mari la cel puțin un metru de corp. 

 Așchii din înveliș 

Majoritatea magneților neodim au un înveliș nichel-cupru-nichel pentru a-i proteja de 

coroziune. Din acest înveliș se pot desprinde așchii ori poate crăpa după lovire sau la 

presiuni mari. Acest lucru îi face vulnerabili la umiditate și pot oxida. 

• Separați magneții mari, în special sferele, cu o bucată de carton. 

• Evitați ciocnirea magneților, precum și acțiunile mecanice repetate cu alte obiecte. 

 Oxidare, coroziune, rugină 

Magneții neodim netratați oxidează repede și se dezintegrează. Majoritatea au un înveliș 

nichel-cupru-nichel pentru a-i proteja de coroziune. Acest înveliș oferă protecție dar nu 

este destul de rezistent pentru utilizare continuă în exterior. 

• Utilizați magneții doar în încăperi acoperite și cu umiditate scăzută. 

• Evitați deteriorarea învelișului de protecție. 

 Rezistența la temperaturi 

Magneții neodim au temperatura maximă de utilizare între 80°C  și 200 °C . 

Majoritatea magneților își pierd permanent o parte din forța de aderență  la o 

temperatură de 80 °C. 

• Nu folosiți magneți în locuri unde pot fi expuși la căldură extremă. 

• Dacă folosiți un adeziv nu îi grăbiți uscarea cu aer cald. 
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5. Măsuri pentru transport: 

 

 

6. Sfaturi pentru eliminarea deșeurilor: 

Cantități mici de magneți neodim pot fi aruncate cu gunoiul obișnuit.   

Cantitățile mai mari de magneți trebuie reciclate. 

 Comportarea mecanică 
Magneții neodim sunt casanți, sensibili la temperaturi ridicate și oxidează ușor. 

• Când găuriți sau tăiați un magnet cu utilaje improprii, acesta ar putea crăpa. 

• Căldura rezultată ar putea deteriora magnetul. 

• Magnetul va oxida și se va dezintegra deoarece se îndepărtează învelișul. 

Păstrați distanța atunci când se prelucrează magneți dacă nu dețineți echipament de 

protecție special și experiența necesară. 

 Transport aerian 
Câmpurile magnetice ale magneților împachetați incorect pot influența aparatele de 

navigare ale avioanelor. Acest lucru poate cauza accidente. 

• Transportați pe rute aeriene magneții doar într-un ambalaj cu o protecție specială a 

câmpului magnetic. 

 Expedierea poștală 
Câmpurile magnetice ale magneților împachetați incorect pot influența aparatele de 

sortare și pot deteriora aparatele electronice din alte pachete. 

• Folosiți o cutie mare și plasați magnetul în mijlocul acesteia, înconjurat de mult material 

de umplutură. 

• Aranjați magneții în pachet astfel încât câmpurile lor magnetice să se neutralizeze. 

• Dacă este necesar, folosiți o foaie de tablă. 


