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ABSTRAKT 

 Smart materiály jsou v dnešní době rozrůstající se skupinou materiálů se 

specifickými vlastnostmi. Tato práce obsahuje rozdělení jednotlivých skupin smart 

materiálů, popis jejich vlastností a materiálové struktury. Jsou uvedeny i příklady 

používaných aplikací těchto materiálů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Smart materiály, nitinol, piezoelektrické materiály, MR kapaliny, magnetické 

kapaliny, smart textilie 

ABSTRACT 

 Smart materials are group of materials with specific properties. Its usage in the 

new systems is a fast developing technological area. This work includes a division of 

individual smart material groups, a description of their properties and material structure. 

Examples of the applications of these materials are given. 

KEYWORDS 

Smart materials, nitinol, piezoelectric materials, MR fluids, magnetic fluids, smart 

textiles 
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1 ÚVOD 
V poslední době se ve světě objevují tzv. smart materiály, tedy materiály 

s inteligencí. Jedná se o materiály, které se vytváří v podstatě na míru podle 

požadovaných vlastností. Jejich výjimečnost spočívá ve schopnosti cílené změny 

vlastností v závislosti na okolních podmínkách. Změnou vlastností je myšleno například 

tvarovou paměť, změnu viskozity1, či obecně změnu mechanických vlastností. Aby se 

daná vlastnost dala využít, je potřeba aplikovat vnější podnět. Podnětem je změna okolní 

teploty, proudění magnetického nebo elektrického pole, nebo i změny pH či vlhkosti [1]. 

Cílem bakalářské práce bylo provést rešerši zahraniční literatury na téma 

inteligentních materiálů. Zároveň bylo předmětem práce realizovat experimenty 

s vybranými materiály a přesvědčit se o správnosti tvrzení v rešeršní části. Práce je 

rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou uvedeny jednotlivé materiály, jejich 

materiálové struktury a využití specifické schopnosti materiálu v praxi. První částí práce 

je obecné rozdělení materiálů s inteligencí, kde jsou vypíchnuty konkrétní specifické 

vlastnosti.  

První téma má za cíl popsat první z řady inteligentních materiálů, a to slitiny 

s tvarovou pamětí („SMA“)2. Tyto materiály jsou nejrozšířenější skupinou. Slitiny mají 

„naučený“ tvar. Pokud tento tvar jakkoli změníme, materiál je schopný vrátit se do 

původního tvaru. Tento paměťový efekt je vyvolán právě vnějším působením. 

Nejznámější z řady SMA je nitinol, což je slitina niklu a titanu. Jedná se o slitinu, která 

přeměnou krystalické mřížky mění tvar. Nitinol patří mezi slitiny, u kterých se jejich 

schopnost tvarové paměti aktivuje teplem [2]. 

Dalším materiálem jsou smart textilie, které dokonce potkáváme v běžném životě, 

například v podobě termo prádla. Tato technologie se dá také využít pro monitorování 

životních funkcí v reálném čase. Následně je čtenáři vysvětlen princip magnetoreologické 

kapaliny, která je suspenzí magnetických kovových částeček v nosné kapalině. Nosnou 

kapalinou bývá z pravidla olej. Tento materiál je stejně tak jako nitinol schopen měnit své 

vlastnosti v závislosti na vnějším působení, konkrétně působení magnetického pole. 

Můžeme ji tedy ovládat a v podstatě jí i přikázat, kam má téci. Poslední kapitolou rešeršní 

části jsou piezoelektrické materiály. Tato kapitola se zabývá převážně materiálovou 

strukturou piezoelektrických krystalů a jejich vlastnostmi.  

Poslední část práce bude věnována experimentům s dvěma konkrétními materiály. 

Konkrétně bylo cílem naučit nitinolový drát konkrétnímu tvaru a navrhnutí aparatury, 

která by napodobila princip magnetoreologického tlumiče. Vlastnosti všech materiálů 

s inteligencí se vždy odvíjí od jejich chemického složení [3]. Z toho důvodu jsou ceny 

smart materiálů většinou vysoké. 

 

                                                 
1 Odpor kapaliny proti tečení 
2 Z anglického shape memory alloys – slitiny s tvarovou pamětí 



Energetický ústav Roman Švagera 

FSI VUT v Brně Aplikace „smart“ materiálů pro lékařskou techniku 

 

12  

2 CO JSOU TO SMART MATERIÁLY 
Neboli inteligentní materiály jsou ty, které mají schopnost reagovat na vnější 

podněty. Ty se na materiálu projeví aktivováním jejich specifické funkce, která odpovídá 

změně v podobě vnějšího podnětu. Příkladem vnějšího podnětu je např. změna teploty 

okolí, aplikace elektrického či magnetického pole, změna vlhkosti prostředí nebo pH 

prostředí. Tyto materiály jsou schopny reagovat na tyto podněty v reálném čase. V dnešní 

době se stále pracuje na dalších a lepších materiálech, nebo i na jiných složeních, které 

vykazují lepší funkce [4]. 

Záměrem jejich vývoje bylo možné napodobení mimických svalů a nervového 

systému. Z toho plyne, že mělo jít o vývin nebiologického systému, který mohl dosáhnout 

určité funkčnosti a nahradit biologické systémy [4].  

2.1 Rozdělení smart materiálů 

• Piezoelektrické materiály 

Materiály, které reagují na elektrický náboj nebo změnu napětí. Reakcí se rozumí 

mechanická změna materiálu. 

• Elektrostriktivní materiály 

Materiál se stejnými vlastnostmi jako piezoelektrické materiály, avšak 

mechanická změna nastává pouze ve směru elektrického pole, tudíž se mění např. délka 

ve směru pole. 

• Magnetostriktivní materiály 

Materiály, ve kterých jsou při vystavení magnetickému poli, indukovány 

mechanická protažení. To umožňuje to, že se dají použít jako senzory, nebo aktuátory3. 

• Slitiny s tvarovou pamětí 

Pokud vystavíme tuto slitinu určitému vnějšímu podnětu, v materiálu proběhnou 

fázové transformace. U tohoto typu materiálu je většinou vnějším podnětem působení 

tepla. Probíhající transformace způsobí změnu tvaru. Deformují se v martenzitické fázi, 

po zahřátí přechází do austenitické fáze, ve které nabývají původního tvaru. 

• Optické vlákna 

Vlákna, která využívají intenzity, fáze, frekvence nebo polarizace ke změření 

napětí, teploty, elektrických nebo magnetických polí, tlaku a jiných veličin. Jsou tedy 

skvělými senzory. 

• Materiály s přidanou funkcí 

Textilní materiály, které jsou schopny detekovat signály lidského těla, stejně tak 

vnější podmínky a následně upravovat funkčnost látky [4] 

                                                 
3 Též akční člen. Převádí získanou informaci na technický proces 
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3 SLITINY S TVAROVOU PAMĚTÍ 
Zjednodušeně řečeno, je to slitina, která si zapamatuje tvar, který jí vyžíháním a 

následným zakalením „naučíme“. Takto naučený materiál má ale limit. A to ten, že 

deformace nesmí překročit cca 10-12%. Po překročení této hranice se slitina nedokáže 

plně navrátit do naučeného tvaru. Pokud však hranici nepřekročíme, původního tvaru 

dosáhneme zahřátím slitiny na tzv. aktivační teplotu [1], [5], [6]. 

Nejpoužívanější slitinou s tvarovou pamětí je nitinol. Tomuto konkrétnímu 

materiálu se práce věnuje nejvíce. Podle mého názoru má totiž nitinol v lékařství velký 

potenciál, navzdory jeho vysoké ceně. Jak už název napovídá, nitinol je slitina niklu a 

titanu. Dalšími zástupci může být CuZnAl, resp. CuAlNi, což je slitina mědi, hliníku a 

zinku, resp. niklu. V dnešní době se však výrazně rozvíjí také slitiny železa, manganu a 

křemíku (FeMnSi). Na rozdíl od nitinolu by cena takových materiálů neměla být tak 

vysoká, proto se vědci snaží přijít na kombinace levnějších kovů, které by byly schopny 

napodobit vlastnosti nitinolu v dostatečné míře. Slitiny nitinolu se vyznačují dvěma 

výjimečnými vlastnostmi, a to pseudoelasticitou a efektem tvarové paměti [1], [5], [6]. 

3.1 Efekt pseudoelasticity 

Známo také pod názvem superelasticita. Je to schopnost materiálu vrátit se do 

původního tvaru po uvolnění zatížení bez změny teploty. Tato schopnost je v podstatě 

stejná u paměťového efektu, avšak transformace na austenit probíhá při nižší teplotě. 

Tudíž jestli je austenitická fáze zatížena, martenzitická fáze je indukována napětím. Tento 

proces zajistí, že je materiál ochlazen na teplotu martenzitu. Když je zatížení odstraněno, 

materiál se vrátí do austenitické fáze a na operační teplotu, což způsobí téměř okamžité 

získání původního tvaru před zatížením [6], [7], [8]. 

3.2 Efekt tvarové paměti 

Základním principem těchto slitin je transformace martenzitické fáze na fázi 

austenitickou, a to díky zahřátí slitiny. Pomocí těchto fází popisujeme čtyři základní 

teploty: 

- Ms (martensite start) 

- Mf (martensite finish) 

- As (austenite start) 

- Af (austenite finish) 

Tyto teploty značí, kdy se fáze začínají a přestávají formovat. Jsou závislé na 

velikosti zatížení, které působí na slitinu. Také má určitý vliv na tyto teploty procentuální 

složení jednotlivých prvků ve slitině. Pokud tedy chceme docílit původního tvaru, 

musíme zahřát slitinu nad teplotu Af. 

Postupně se tedy děje to, že měkký, lehce deformovatelný martenzit se působením 

síly deformuje na deformovaný martenzit. Ten se při následném ohřevu nad danou 

aktivační teplotu transformuje na austenit. Tím obnovuje svůj původní tvar, který měl 
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před deformací. Po zchlazení se austenit transformuje zpět na martenzit. To však už 

tvarovou změnou doprovázeno není [1], [6], [7]. 

3.3 Jednocestný efekt 

Paměťový efekt dělíme na jednocestný a dvoucestný. Častěji používaný je ten 

jednocestný, který probíhá při transformaci z martenzitu na austenit. Důvod, proč se 

častěji využívá jednocestný efekt je prostý. U dvoucestného efektu je rozdílem to, že 

dochází k zachování tvarové paměti i při přechodu z austenitu na martenzit. Avšak po 

nízkém počtu cyklů dojde k vymizení tohoto efektu, tudíž je zbytečné jej používat. Slitiny 

s tvarovou pamětí se vyznačují kromě tvarové paměti také superelasticitou. Oba jevy 

závisí na teplotě, tudíž jsme schopni slitinu ovládat teplotou [7], [8]. 

3.4 Dvoucestný paměťový efekt 

Hlavní charakteristikou tohoto efektu je přítomnost určité fáze v určitém 

nastavení materiálu. V tomto pohledu se tvar v austenitické fázi liší od toho ve fázi 

martenzitické. Změna teploty následně vyvolá změnu tvaru bez vnějšího mechanického 

zatížení. Tudíž je to materiál se schopností cyklické změny tvaru. I když pro tento efekt 

najdeme spoustu využití, jsou bohužel limitována nestabilním chováním materiálu a 

celkovými nároky na zpracování. Pokud chceme dosáhnout dvoucestného paměťového 

efektu u slitin s tvarovou pamětí, je podstatné, aby byl vzorek k takovému účelu tzv. 

trénován. Ze základu máme dva typy tohoto „trénování“. Prvním je cyklování efektu 

tvarové paměti, druhým je trénování skrze martenzit, ke kterému se dostaneme 

ochlazením austenitu na martenzit a následným zatížením. Po odstranění zatížení a zahřátí 

opět dostaneme materiál do austenitické fáze [7], [8]. 

3.5 Využití v lékařství 

Hlavní podmínkou uplatnění smart materiálu v lékařství je jeho biokompatibilita4. 

Samozřejmě se dá smart materiál použít jen v případě, že nevyvolává v lidském 

organismu jakékoli alergické reakce, či dokonce není pro organismus toxický. Také se 

počítá s tím, že materiál musí být odolný proti korozi [7]. 

3.6 Využití nitinolu v lékařství 

Jak už bylo řečeno, hlavními prvky nitinolu jsou nikl a titan. Nikl je však toxický 

karcinogenní prvek. Studie prokázaly, že lidé, kteří přichází denně do styku s niklem, 

mají zdravotní problémy, a to zejména chronickou rýmu, zápaly plic, případně i rakovinu 

plic a nozder. Tyto problémy mohou nastat jak při přímém kontaktu pokožky s niklem, 

nebo i při pouhém vdechnutí.  

Titan naopak toxický není, ani nezpůsobuje žádné alergické reakce. Je však 

nezbytnou součástí této slitiny. Jeho nepostradatelná funkce je v tvorbě TiO2 – oxid 

titaničitý. Tento oxid se vytváří v tenké vrstvičce na povrchu slitiny a tím zamezuje 

                                                 
4 Nezávadnost nebiologického materiálu v lidském organismu 
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kontaktu pro tělo škodlivého niklu s lidským organismem. Zároveň také zajišťuje ochranu 

proti korozi.  

Paměťový efekt může být u nitinolu aktivován zahřátím na určitou teplotu. Tyto 

teploty se většinou pohybují do 70°C. V lékařství se však používají slitiny s nižší 

aktivační teplotou, aby se v případě použití v těle, nemusely nijak zahřívat. Stačí tedy, 

aby se zahřály na teplotu těla. Není to však pravidlem. Na požadovanou pozici 

v organismu se dopravují katetrem5, který ochlazuje přemisťovanou slitinu [2], [8]. 

 Stenty 

Prvním využitím jsou tzv. stenty. Jedná se o pružnou podporu obecně jakékoli 

trubice z měkkých tkání v těle. Používá se tak, že se vyrobí v určitém tvaru, který je pro 

daný problém požadován. Tento tvar se zdeformuje a tenkým katetrem je zaveden do 

postiženého místa, kterým většinou bývá obecně zúžení. Po vysunutí stentu z katetru se 

mřížka stentu zahřeje a vrátí se do původního tvaru. Tím rozšiřuje trubici a pomáhá 

proudění. Tato technologie se dá využít při zúžení tepen, nebo třeba pro rozšíření jícnu 

při rakovině [2], [7], [8], [9]. 

 

Obr. 1 Nitinolový stent využívaný k podpoře trubic z měkkých tkání [2] 

 

  

                                                 
5 Trubice, kterou se do těla zavádí různá zařízení. 
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 Chirurgické nástroje 

Nástroje s velice jednoduchým principem. Použitím těchto nástrojů se lékaři snaží 

docílit méně invazivních zákroků. U těchto nástrojů rozlišujeme několik typů.  

Tím první je košík s tvarovou pamětí, který se používá například pro odebrání 

ledvin, měchýře, nebo žlučových kamenů. Zavádí se opět pomocí katetru na postižené 

místo, kde se po vysunutí z katetru otevře [2], [7], [8]. 

 

Obr. 2 Košík s tvarovou pamětí [převzato z katalogu společnosti Medial s.r.o.] 

Dalším typem je balónové čerpadlo. Využití nalezne při odstraňování překážek 

v tepnách či žilách. Při tomto typu zákroku se využívá pseudoelastického efektu nitinolu, 

který nabízí ve srovnání s obyčejnou chirurgickou ocelí výbornou ohebnost a odolnost 

vůči krutu drátu [2], [7], [8]. 

Posledními uvedenými zástupci jsou laparoskopické nástroje. Drát ze slitiny niklu 

a titanu spojuje držák s nástrojem samotným. Jak už je zmíněno výše, nitinolový drát je 

skvěle ohebný. Díky tomu se dokáže přizpůsobit aktuálním požadavkům. Využívají se 

při ovládání kleští, nebo nůžek. Jejich výjimečnost spočívá v klidném chodu, díky 

postupné reakci nitinolu na zvýšení teploty [2], [7], [8]. 
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 Svorky pro léčbu zlomených kostí 

Při užití nitinolu pro léčbu zlomených kostí využijeme schopnosti tvarové paměti. 

Svorka v nezatíženém stavu je upravena na požadovaný tvar (obr.3a). Následně se tento 

tvar zdeformuje a to tak, že se svorka rozevře (obr.3b). Svorka se pak přiloží ke zlomené 

kosti (obr.3c) a následným ohřátím se vrátí do původního tvaru. Původní tvar je uzavřený 

a svírá tedy zlomenou kost (obr.3d). 

 

 

Obr. 3 Svorka pro léčbu zlomeniny žebra [7]  

V této aplikaci se využívá externího ohřevu svorky, a to zejména z důvodu 

urychlení léčby zlomeniny. Je to proto, že se externě zahřívaná svorka neustále svírá a 

tím přitlačuje oddělené části kostí k sobě. Léčba je tedy značně urychlena. Pro zahřívání 

sponky se využívá buď ohřevné sondy, která se ale musí přímo dotknout sponky, nebo 

odporového ohřevu elektrickým proudem.  

Stejně tak se využívá obyčejných nitinolových plátů, které se využívají 

v obličejové části těla. Pláty se tedy aplikují na kritická místa, která se nedají jakýmkoli 

způsobem obejmout. Tento způsob je více invazivní. Hlavně z důvodu, že se musejí do 

poškozené kosti tyto pláty uchytit, a to většinou pomocí malých šroubů. Další postup je 

pak obdobný jako u svorek [1], [7], [8]. 

 Fyzioterapeutické nástroje 

Zde se využívá roztažnosti nitinolových drátů. Například pro napodobení pohybů 

lidské ruky. Na obrázku jsou znázorněny rukavice, které obsahují nitinolové dráty, které 

při zahřátí, nebo naopak ochlazení dokáží pohybovat prsty. Napodobují tedy aktivitu 

svalů v ruce a tím procvičují poškozené tkáně. Tyto způsoby by se daly použít i při 

rehabilitacích ostatních končetin [8]. 

 
Obr. 4 Rukavice obsahující nitinolové dráty [8] 
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 Kardiovaskulární nástroje 

Prostředí kardiovaskulární chirurgie bylo objevením nitinolu významně 

poznamenáno. Roku 1989 radiolog MUDr. Morris Simon navrhl tzv. Simon nitinol filter 

(SNF). První kardiovaskulární přístroj vyrobený ze slitiny nitinolu. Je to přístroj 

využívaný pro léčbu plicní embolie. Hlavními pacienty, kteří používají SNF jsou ti, kteří 

nemohou přijímat antikoagulanty6. SNF se katetrem zavede do dolní duté žíly, kde se po 

ohřátí na teplotu těla roztáhne a tím se pevně uchytí na místě. Funguje na principu 

obyčejného filtru. Chytá krevní sraženiny a tromby7.  

  

Obr. 5 Nitinolový filtr „Simon“ 

[převzato z katalogu společnosti CR bard] 

Obr. 6 Okluzní zařízení síňového 

septa [převzato z katalogu medicalexpo.es] 

Dalším nástrojem je ASOD – Atrial septal occlusion device (obr.6). Jedná se o 

nástroj na léčbu atriální díry mezi pravou a levou komoru srdce. Tradiční operace jsou 

extrémně invazivní a nebezpečné. Celý hrudník je při takové operaci otevření a díra mezi 

komorami zašita. Jde tedy skutečně o život ohrožující zákrok. Tento nástroj však zdaleka 

tak nebezpečný není. Skládá se z nitinolového drátu a voděodolného tenkého filmu 

polyuretanu. Funguje obdobně jako SNF. Pomocí katetru je zaveden do srdce v uzavřené 

formě. Je vyveden skrze díru, kde se po vysunutí z katetru otevře. Zdrojem tepla pro 

aktivování paměťového efektu je krev. Posléze se naprosto stejným principem přiloží 

druhá část z druhé strany díry a následně se obě poloviny spojí dohromady. Předpokládá 

se, že takto zavedený implantát by měl vydržet do té doby, než se srdeční tkáň 

nezregeneruje [7], [8], [9]. 

  

                                                 
6 Léky zpomalující srážení krve 
7 Krevní sraženina, která může ucpat tepnu 
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 Zubní rovnátka 

Jsou inspirovány klasickými rovnátky, u kterých se používá běžný drát 

z austenitické oceli. Rozdílem je to, že se obyčejný drát nahrazuje drátem nitinolovým. 

Drát je klasicky veden zámečky, které jsou napevno připojeny k zubům. Nitinol má ale 

přibližně šestkrát menší modul pružnosti. To v podstatě znamená, že vyvolává menší, ale 

stabilnější sílu. Proto není potřeba žádného průběžného mechanického dotahování. 

Rovnátka se v podstatě samovolně dotahují. Z těchto důvodů jsou nitinolová rovnátka 

méně bolestivá a také urychlují léčbu [1], [7]. 

 Obroučky brýlí 

Možné využití by mohl nitinol nalézt u brýlových obrouček. Pokud by se vyráběly 

z této pseudoelastické slitiny, brýle by v podstatě nebylo možné poškodit. Jakkoli 

zdeformované brýle (například z kapsy či kabelky) by se hned po vytažení, tedy odtížení 

materiálu, a zahřátí na aktivační teplotu, vrátily do správného tvaru [1]. 

4 SMART TEXTILIE 
Taková textilie, která obsahuje určité textilní produkty reagující na okolní 

prostředí, či dokonce na požadavky uživatele. Aby tak bylo možné, textilie musí 

obsahovat akční členy, popřípadě čidla nebo jednotky sloužící ke zpracování dat. Smart 

textilie se rozdělují do tří skupin, a to: pasivní, aktivní a ultra smart textilie [10]. 

4.1 Rozdělení smart textilií 

• Pasivní smart textilie 

Pasivní smart textilie jsou první generací zmiňovaných textilií. Poskytují pouze 

doplňkové funkce a nejsou schopny reagovat na okolní prostředí. Za pasivní textilie 

můžeme považovat izolační vrstvy, která izoluje ve stejné míře, nehledě na změny 

v okolí. Další textilií této generace se považuje například balistická ochrana, nebo 

ochrana proti zápachu [10]. 

Objevují se však názory, kdy někteří vědci tvrdí, že by se neměly pasivní smart 

textilie řadit mezi smart materiály. Důvodem těchto pochyb je jejich omezená funkčnost. 

Jak je popsáno výše, nedokáži reagovat na vnější podněty, nýbrž jen snímat, co se kolem 

děje [10]. 

• Aktivní smart textilie 

Druhá generace smart textilií. Tato technologie už je pokročilejší. A to přesně 

v tom ohledu, že látky obsahují akční členy a senzory. Díky těmto součástem jsou textilie 

citlivé na okolní podmínky a reagují tedy na vnější podněty. Tato reakce by se dala popsat 

jako přizpůsobení jejich funkce změnám prostředí. Příklady vlastností aktivních textilií 

jsou voděodolnost, paropropustnost, schopnost akumulovat nebo regulovat teplotu, 

případně mohou pohlcovat páru, nebo také mohou být elektricky vyhřívané [10]. 
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• Ultra smart textilie 

Třetí, a tedy prozatím poslední, generace smart textilií. Jedná se o nejpokročilejší 

oddíl smart textilií. Dokáží tedy „vnímat“ a následně reagovat na okolní podmínky. 

Zvládnou se tedy jakýmsi způsobem adaptovat.  

Jsou složeny z celku, který bychom jeho funkcí mohli přirovnat k lidskému 

mozku. Má totiž schopnost rozpoznat situaci, následně z ní vyvodit nejlepší reakci, a tu 

provést. Není to tedy čistě textilní obor, ale spojuje širokou paletu vědních oborů, jako 

jsou materiálové inženýrství, technologie senzorů a akčních členů, komunikace umělé 

inteligence a samozřejmě biologie [10], [13]. 

4.2 Využití v lékařství 

Rozdělujeme hned několik typů aplikací, a to podle toho, čeho se využívá 

k přenosu podnětu. Tou první jsou kovová vlákna. Tyto vlákna mají průměry přibližně 

od 1 do 80 mikrometrů. Jsou zapracovány do látky, kde zajišťují propojení mezi 

jednotlivými součástmi. Další funkcí těchto vláken je i to, že mohou splňovat funkci 

elektrod, tudíž se dají použít pro EKG. 

Další aplikací jsou optická vlákna. Ta jsou plastová a mohou tak být jednoduše 

součástí tkaniny. Dokáží přenášet datové signály, světlo pro optické snímání a 

v neposlední řadě také detekovat deformace tkaniny [11]. 

 

Obr. 7 Příklad optických vláken všitých do látky [11] 

Vrstvy s nanočásticemi zapracované do látky zlepšují funkce textilií. Tato vrstva 

zvyšuje například ochranné podmínky před povětrnostními vlivy, jako jsou déšť, sluneční 

záření, nebo vítr, se současným zachováním prodyšnosti. 

Tohle je jen malá část ze široké škály aplikací těchto textilií, které se řadí do 

kategorie tzv. smart wearables, což v podstatě znamená inteligentní zařízení nošeného 

přímo na těle [11]. 
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5 MAGNETOREOLOGICKÉ KAPALINY 
Magnetoreologické materiály obecně jsou ty, které se mohou rychle upravovat 

aplikováním magnetického pole. Tato změna je úměrná velikosti magnetického pole 

aplikovaného na materiál. Avšak tato změna je téměř okamžitě vratná. Nejčastějšími 

zástupci magnetoreologických materiálů jsou právě kapaliny. 

Pokud je taková kapalina mimo magnetické pole, chová se jako klasická 

newtonská kapalina. Částečky kovu se nechávají unášet proudem. Když však na kapalinu 

aplikujeme magnetické pole, jemné částečky rozptýlené v kapalině se seřadí ve směru 

magnetického pole a viskozita kapaliny se tedy značně zvýší. Přesněji řečeno, kovové 

částečky, které jsou rozptýleny v kapalině a řadí se ve směru siločar, kapalině kladou 

odpor při tečení. Tato změna se projeví během okamžiku, stejně tak změna zpět na 

kapalinu po odstranění magnetického pole. 

Magnetoreologické kapaliny jsou v podstatě koloidní suspenze8 magnetických 

částic v řádech mikronů v inertní kapalině9 smíšené s různými aditivy. Máme tedy tři 

základní komponenty těchto kapalin [3], [6]. 

 
Obr. 8 Zformování částic ve směru magnetické kapaliny [12] 

5.1 Základní komponenty 

• Základní kapalina 

Inertní nebo nemagnetická kapalina, která je nosičem malých kovových částeček. 

Měla by to být taková kapalina, která přirozeně promazává a zároveň má tlumící funkci. 

Stejně tak by kapalina měla mít co nejnižší viskozitu, která je s teplotou neměnná. To 

proto, aby efekt magnetoreologické kapaliny byl tím hlavním důvodem změny viskozity, 

oproti přírodní viskozitě základní kapaliny. Normálně používané základní kapaliny jsou 

silikonové oleje, minerální oleje nebo uhlovodíkové oleje [3], [6]. 

• Železné částice 

Základním požadavkem na tyto částice je, aby byly snadno a rychle 

zmagnetizovatelné. Proto se používají železné částice. Ty, které jsou používány v MR 

technologii jsou velmi malé. Jejich velikosti se pohybují kolem 1-7 mikrometrů. 

Používanými částicemi jsou karbonyl železa, železný prášek, či slitiny kobaltu železa. 

Koncentrace železných částeček v základní kapalině může stoupnout až k 50% [3], [6]. 

                                                 
8 Směs, jejíž vlastnosti jsou někde mezi homogenní a heterogenní směsí. Skládá se z velmi malých částic. 
9 Kapalina, která za daných podmínek nepodléhá chemickým reakcím. 
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• Aditiva 

Přidávají se do magnetoreologických kapalin, aby bylo snazší kontrolovat její 

vlastnosti. Obsahují různé stabilizátory a surfaktanty10. druhé jmenované jsou přítomny 

proto, aby se snížil počet usazených částic na spod nádoby s kapalinou. Stejně tak se 

přidávají aditiva, která snižují tloušťku kapaliny, která se také podílejí na prodloužení 

životnosti této kapaliny a udržují tření mezi kovovými částečkami. Typickými aditivy 

jsou ferrous oleate a lithium stearate 

Tak jak např. u nitinolu závisí na jeho chemického složení pro dosažení určitých 

vlastností, tak je tomu i MR kapalin. Všechny tři výše popsané komponenty definují 

vlastnosti výsledné magnetoreologické kapaliny. Jakákoli změna v byť jen jedné z těchto 

komponent se projeví ve výsledných vlastnostech [3]. 

5.2 Jak funguje magnetoreologická kapalina 

Magnetoreologická kapalina je inteligentní kapalina, jejíž vlastnosti se dají 

ovlivňovat magnetickým polem. Pokud magnetické pole není na kapalinu aplikováno, 

chová se jako obyčejná kapalina. Nemá tudíž na první pohled zřejmé vlastnosti MR 

kapaliny. Jediným rozdílem je, že je tlustší než normální kapalina. To je zapříčiněno 

přítomností částeček kovu v nosné kapalině. 

Bez magnetického pole se částečky kovu srovnají do proudu kapaliny. Když 

aplikujeme magnetické pole, například přiložením magnetu, částečky se stanou dipóly11 

a rovnají se do směru magnetických siločar. Díky tomuto ději kapalina získává vyšší 

viskozitu. Tato viskozita se dá jen těžce předdefinovat. Závisí totiž jak na intenzitě 

magnetického pole, tak na koncentraci částeček kovu v nosné kapalině, stejně tak na 

jejich kvalitě. 

Značnou výhodou může být to, že magneticko-reologický efekt je reversibilní, 

tedy vratný. Když tedy odstraníme magnetické pole, kapalina se opět dostane do svého 

původního stavu a chová se jako obyčejná newtonská kapalina. Taková kapalina se dá 

využít na místech, kde je zapotřebí rychlé změny viskozity za pomoci magnetického pole 

[6], [13], [14]. 

 Reologie 

Vědní obor, zabývající se deformací a prouděním kapalin. V podstatě závisí pouze 

na třech parametrech. Viskozita, která je nejdůležitější. Dále pak smykové napětí a 

rychlost deformace [3], [13]. 

 

 

                                                 
10 Povrchově aktivní látka, která snižuje povrchovou nebo mezifázovou energii. 
11 Předmět, který kolem sebe vytváří magnetické pole (např. permanentní magnet mající severní a jižní 

magnetický pól). 
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 Newtonská tekutina 

Reologický model viskózní látky, která se řídí Newtonovým zákonem viskozity. 

Typickou newtonovskou látkou je voda. Znění zákona viskozity stanovuje vztah mezi 

napětím a rychlostí deformace jako přímou úměru, kde konstantou je dynamická viskozita 

[6]. 

6 PIEZOELEKTRICKÉ MATERIÁLY 
Díky jejich piezoelektricitě12 dokáží převést mechanický signál na elektrický 

signál. Elektrické napětí, které je generováno mechanickým napětím, se šíří tímto 

materiálem velmi rychle. To díky tomu, jak se šíří náboj v materiálu. Napěťový signál 

vezme formu velmi krátké vlny potenciální energie na počátku aplikování zatížení a 

stejně krátkou vlnu na konci zatížení. Napětí stoupá spolu se stoupáním síly, ale je nulové, 

pokud je zatížení konstantní. Tudíž nevznikne žádná reakce. Napětí klesne na negativní 

vrchol v momentě, kdy je zatěžování odstraňováno a posléze klesne na nulu [6], [9], [15]. 

6.1 Princip piezoelektrického jevu 

Schopnost krystalu vytvářet elektrické napětí tak, že jej deformujeme. Tento jev 

funguje i reverzně, kdy se dodáním elektrického napětí tvarově deformují. Avšak pokud 

je krystal středově symetrický, tento jev se nevyskytuje. Piezoelektrický jev se tedy 

objevuje jen u krystalů, které nemají střed symetrie. 

Ionty v buňkách bez středu symetrie se přesouvají díky mechanickému namáhání. 

Tímto se vytváří elektrický dipól. Ionty v buňkách se středem symetrie dipól nevytvoří. 

Krystal má tedy schopnost generovat elektrické napětí jeho deformováním. To však 

můžeme použít i opačně. Tím je myšleno, že pokud na krystal přivedeme napětí, 

zdeformuje se. 

Princip spočívá tedy v tom, že materiál v klidovém stavu nemá žádné elektrické 

projevy. To je díky polohám kladných a záporných nábojů, které jsou po vystředění přes 

objem buňky shodné. Pokud začneme na krystal působit mechanickým zatížením, 

posunou se polohy nábojů tak, že elektrická těžiště iontů (nábojů), která v nezatíženém 

stavu souhlasí, se od sebe vzdálí. Na určitých polohách krystalu se objeví náboj. 

Pokud bychom mluvili o jevu opačném, tzv. elektrostrikci, se bude vlivem 

vnějšího elektrického pole krystal deformovat. Tento jev můžeme rozdělit na přímý a 

nepřímý piezoelektrický efekt. Pokud bychom mluvili o rozdělení z pohledu struktury, 

měli bychom krystalické piezoelektrické látky, což jsou monokrystaly, polykrystalické 

piezoelektrické látky, čímž je piezoelektrická keramika a do poslední kategorie bychom 

zařadili organické polymery [6], [9], [16]. 

 Přímý piezoelektrický efekt 

V piezoelektrickém materiálu se nacházejí ionty různých prvků a molekul. 

Základní podstatou efektu je, že uspořádání v krystalové mřížce kladných a záporných 

iontů je takové, že si tyto ionty navzájem prostorově odpovídají a díky tomu je materiál 

                                                 
12 Schopnost materiálu akumulovat elektrický náboj jako odpověď na mechanické zatížení. 
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elektricky neutrální. Tuto neutralitu narušíme mechanickým namáháním materiálu. 

Pokud tedy začneme materiál stlačovat, dojde k deformaci krystalu a ionty se vychýlí 

z původních, neutrálních, pozic v krystalu. Krystal tedy nadále nebude elektricky 

neutrální. V některých místech krystalu se vytvoří elektrický náboj. Tento náboj je pak 

přímo úměrný aplikovanému tlaku na materiál. Pokud bychom materiál nestlačovali, ale 

vystavili jej tahové síle, dojde ke stejnému jevu, ovšem ionty by se vychýlily opačným 

směrem, a tudíž by vznikl elektrický náboj opačného charakteru [6], [16]. 

 Nepřímý piezoelektrický efekt 

Určitý způsob elektrostrikce. Krystal se přiložením elektrického napětí začne 

deformovat. Závislost mezi elektrickým napětím a výslednou deformací však není 

lineární, jako u přímého efektu, ale kvadratická.  

Funguje tak, že přiložené vnější elektrické pole způsobí posunutí iontů, což vede 

k deformaci krystalu. Pokud elektrický zdroj odpojíme od materiálu, nevrátí se krystal 

plně do své původní polohy. To proto, že má schopnost kondenzátoru. Díky tomu si určitý 

náboj udrží. Do původního stavu by piezoelektrický materiál měl vrátit až tím, že 

zkratujeme jeho vývody [6], [16]. 

6.2 Využití piezoelektrických materiálů v lékařství 

• Piezoelektrické motory 

Pokud bychom mluvili o využití těchto materiálů v lékařství, rozhodně bychom 

svou pozornost směřovali hlavně k piezoelektrickým motorům. Ty se v lékařské technice 

používají především kvůli jejich přesnému pohybu v řádech nanometrů. Najdeme je 

například v polohovací technice, kde je potřeba přesného a rychlého pohybu 

v neuvěřitelně malých rozsazích [16]. 

• Ultrazvukové čištění 

Dále by piezoelektrické materiály našly uplatnění třeba při ultrazvukovém čištění 

pleti. Pro tuto proceduru se používá ultrazvuková špachtle, která obsahuje piezoelektrický 

systém. Stejně tak bychom ultrazvukové čištění mohli použít na čištění protéz, implantátů 

a lékařských nástrojů [16]. 

• Napájení kardiostimulátoru 

Princip tohoto využití spočívá v implantovaném silikonovém piezočipu, který je 

schopný napájet kardiostimulátor. Energii je tento čip schopný získat z pohybů dýchacího 

ústrojí, tedy deformací piezočipu umístěného pod plícemi. Tímto se zamezí nutnosti 

operace při výměně baterie v kardiostimulátoru [9], [16]. 

 
  



Energetický ústav Roman Švagera 

FSI VUT v Brně Aplikace „smart“ materiálů pro lékařskou techniku 

 

25  

7 VTISKNUTÍ PAMĚTI NITINOLOVÉMU DRÁTU 
Pro ověření a demonstraci poznatků získaných při rešerši jsem si připravil dva 

experimenty. Tím prvním je naučení nitinolového drátu mnou vymyšleného tvaru. 

7.1 Použité vybavení 

- Kovová deska z oceli třídy 11 

- Obyčejné ocelové šrouby (bez povlakování) 

- Nitinolový drát o průměru 1 mm s aktivační teplotou 70°C (dodán společností 

AURADESIGN s.r.o. se sídlem na adrese Brno – Černá Pole, 60200, Milady 

Horákové 1954/7)  

- Odporová kanthalová žíhací pec LM212.11 (výrobce UNIELEKTRO Strakonice 

s.r.o. se sídlem na adrese Radošovice 149, 386 01, Strakonice) 

7.2 Příprava experimentu 

Prvním krokem bylo provedení návrhu výsledného tvaru drátu, který jsem chtěl, 

aby si drát zapamatoval. Stejně tak jsem si rozvrhl rozložení šroubů, které držely drát na 

svém místě a umožnili tak zapamatování si mého vymyšleného tvaru. Nezbytnou součástí 

je jeden šroub, který zajistí napnutí drátu po celou dobu žíhacího procesu. Rozložení 

šroubů bylo poté potřeba přenést na kovovou desku. Já využil možností CNC frézky, 

takže jsem svou desku, včetně rozložení děr pro šrouby, vymodeloval v softwaru 

SolidWorks. Z tohoto softwaru jsem následně převedl model do softwaru Edgecam, ve 

kterém jsem vytvořil CNC kód pro již zmiňovanou CNC frézku. Poslední částí příprav 

před samotným žíháním bylo našroubování šroubů do vyvrtaných děr a pečlivé obmotání 

drátu kolem šroubů podle návrhu. 

 

Obr. 9 Znázornění tvorby ovládacího CNC kódu v softwaru Edgecam 
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7.3 Vyžíhání drátu 

Za asistence pana prof. Ing. Karla Maci, Dr. jsme vložili desku do vysokoteplotní pece a 

nastavili jsme požadovanou teplotu. Ta je u nitinolového drátu přibližně 500°C. Rychlost 

ohřevu u tohoto experimentu není důležitá, My jsme zvolili nejvyšší rychlost, kterou 

dovolovala mnou využívaná pec, což bylo 10°C za minutu. Důležitá je naopak délka 

výdrže na teplotě, která se pohybuje mezi 10-20 minutami, a to v závislosti na průměru 

žíhaného drátu. Jelikož jsem si obstaral drát o průměru 1mm, volil jsem dobu výdrže na 

teplotě 500°C přibližně na 15 minut. Po dosažení teploty 496°C, kterou pec hlásila jako 

námi nastavených 500°C, jsem začal měřit 15 minut. V této době jsem si připravil vodní 

lázeň, ve které jsem po uplynutí 15 minut zakalil zahřátý drát. Následně stačilo vyžíhaný 

a tudíž „naučený“ drát vymotat ze šroubů a ověřit funkčnost. 

7.4 Ověření funkčnosti 

Drát, který by se měl udržovat při pokojové teplotě, jsem zdeformoval. Tento 

konkrétní drát má aktivační teplotu 70°C, tudíž aby efekt tvarové paměti probíhal rychle, 

stačí drát zahřát nad tuto teplotu. Ohřál jsem tedy ve varné konvici dostatek vody, abych 

bez problémů mohl ponořit celou délku drátu. Stejně tak jsem zvolil i nádobu, do které 

jsem drát vkládal. Po ponoření drátu do vody požadované teploty se téměř okamžitě drát 

vrátil do tvaru, který si zapamatoval z předchozího žíhání. 

 

Obr. 10 Fotografie vyžíhaného drátu těsně po zakalení 

7.5 Zhodnocení 

Experiment s nitinolovým drátem je velice jednoduchý a podává zajímavý 

výsledek. Při přípravě experimentu jsme udělali chybu. Pro ukotvení drátu na desce bylo 

využito ocelových šroubů s ochranným povlakem. Povlak se při vysoké teplotě spálil a 

slabě zapáchal v celé laboratoři. Žádné škody tím však nevznikly. 

Experiment se zdařil a drát demonstruje očekávané vlastnosti. Tedy ty, že se při 

zahřátí nad 70°C vrátí do naučeného tvaru.  
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8 ZOPAKOVÁNÍ PRINCIPU MAGNETOREOLOGICKÉHO 

TLUMIČE 
Předlohou pro tento experiment byl jednoznačně motorsport. Na principu tlumičů 

se sice původně pracovalo v 60.letech v NASA, a to hlavně pro řízení toku tekutých 

materiálů ve stavu beztíže. Tlumiče jako takové se využívaly až v roce 2002 

v automobilech značky Chevrolet, konkrétně u sportovního modelu Corvette. Od roku 

2006 se pak používaly u všech modelů Ferrari, posléze se připojily i Audi TT a R8. Před 

nedávnem se také přidaly nejnovější modely Fordu Mustang, Hondy NSX a Lamborghini 

Aventador. Na základě těchto poznatků a předchozích znalostí principu obyčejných 

tlumičů jsme sestrojili jednoduchou měřící aparaturu. 

8.1 Schéma měřící tratě 

 
Obr. 11 Schéma měřící tratě: 1 – lavážní stříkačka, 2 – laboratorní váha, 3 – magnet,            

4 – pryžová trubice, 5 – závaží, 6 – svorka, 7 – laboratorní stojan, 8 – vodící kroužek,            

9 – protizávaží, 10 – ocelové lanko 

8.2 Použité pomůcky 

- Magnetoreologická kapalina (MRF-132DG, batch 0011826882, LORD 

Corporation, Cary, NC 27511-7923 USA) 

- Dvě výplachové (lavážní) stříkačky o objemu 150 ml (dodány společností ALFA 

VITA s.r.o. se sídlem na adrese Starolázeňská 339/2, 159 00, Praha 5) 

- Laboratorní stojan se sadou úchytů 

- Laboratorní sada závaží 

- Pryžová trubice pro spojení ústí stříkaček 
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- Laboratorní váha SCALTEC SBC 51 s maximální rozsahem 4100g a minimem 

0,5g s ochylkou 0,01g (ev.č.3303000115) 

- Magnety různých sil 

- MS Office Excel pro zpracování dat 

8.3 Specifikace magnetů 

Měření jsme prováděli s dvěma magnety. Pro přesnost jsme magnety změřili 

teslametrem, díky kterému známe přesné hodnoty magnetické indukce jednotlivých 

magnetů. Při měření jsme zjistili odlišné hodnoty v různých místech magnetů, což je 

zapříčiněno především nesprávnou manipulací s magnety při předchozích pracích. 

 Kruhový magnet 

Hodnoty naměřené na: 

- Vnějším okraji: 70-87 mT 

- Středu průřezu: 40-74 mT 

- Okraji vnitřní díry: 38-60 mT 

 Zelený váleček 

Hodnoty naměřené na:  

- Vnějším okraji: 58-66 mT 

- Středu magnetu: 40-45 mT 

8.4 Příprava experimentu 

Stříkačky byly uchyceny ke stojanu ve vertikální poloze. Každá stříkačka pak 

upevněna do dvou svorek. To stříkačky zajistí proti nechtěnému pohybu při jejich zatížení 

závažím. Pro zajištění stojanu proti průhybu byla nejvyšší svorku přitažena ocelovým 

lankem k dalšímu závaží, které kompenzovalo závaží na stříkačce. Po celou dobu 

experimentu se pracovalo s 50 ml kapaliny, kterou bylo nutné před začátkem měření 

řádně promíchat, kvůli sedimentaci kovových částic. Nutno podotknout, že se těchto 50 

ml nijak mezi jednotlivými měřeními neupravovalo, ani nevyměňovalo, aby byly různá 

měření prováděna stále se stejnou koncentrací kovových částeček v nosné kapalině. 
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8.5 Průběh měření 

Dostupná laboratorní váha neměla možnost žádných výstupů do PC, zvolili jsme 

možnost natáčení displeje váhy na kameru a následné zpracování dat ve video editoru. 

Zatížením horního pístu stříkačky závažím o váze 10 kg jsme první změřili 

nezmagnetizovanou kapalinu. Následně jsme spojená ústí stříkaček zmagnetizovali 

zeleným magnetem o parametrech vypsaných výše. Znovu jsme zatížili horní píst 

stříkačky 10 kilogramy a na kameru zaznamenával průběžné hodnoty. Stejným postupem 

jsme zaznamenali i hodnoty naměřené při přiložení druhého magnetu.  

 
Obr. 12 Závislost síly na čase pro jednotlivá měření 

 

8.6 Zhodnocení 

Při průběhu jednotlivých měření byly znát jasné rozdíly jak hmotností, tak i 

rychlostí jejich nárůstu, které se po vyhodnocení jednotlivých měření potvrdily. podle 

naměřených hodnot je jasně vidět, že při zatížení nezmagnetizované kapaliny ukazovala 

nejrychlejší nárůst hmotnost a zároveň i nejvyšší hodnoty hmotnosti.  

Při zmagnetizování kapaliny je vidět, že hodnoty, které váha ukazovala byly nižší. 

Podle dalších měření šlo vypozorovat určitou závislost na síle magnetu. To je zapříčiněno 

změnou vlastností MR kapaliny. Zejména změnou uspořádání kovových částic 

v kapalině, a tudíž zvýšením jejich hustoty v místě, kde je přiložen magnet. To zapříčiní 

nižší průtok kapaliny. 

Pokud bychom měření opakovali, bylo by vhodnější volit větší spektrum magnetů. 

Zároveň bychom měřící aparaturu museli zvětšit, a to zejména kvůli větší nosnosti.  

  

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 5 10 15 20 25 30 35

Sí
la

 v
yv

in
u

tá
 n

a 
vá

h
u

 [
N

]

Čas [s]

Nezmagnetizovaná kapalina

Kapalina zmagnetizovaná kruhovým magnetem

Kapalina zmagnetizovaná zeleným magnetem



Energetický ústav Roman Švagera 

FSI VUT v Brně Aplikace „smart“ materiálů pro lékařskou techniku 

 

30  

9 ZÁVĚR 
V úvodu práce a druhé kapitole jsou shrnuty základní poznatky o inteligentních 

materiálech. Rozdělení „smart“ materiálů do jednotlivých kategorií, kterým se posléze 

podrobněji věnují jednotlivé kapitoly. V úvodu práce jsou také vyzdviženy konkrétní 

specifické vlastnosti těchto materiálů. Rozdělení materiálů z druhé kapitoly je pak 

v podstatě osnovou celé práce. V následujících kapitolách byly popsány struktury, 

vlastnosti a využití jednotlivých smart materiálů. U slitin s tvarovou pamětí, kterým se 

věnuje kapitola třetí, jsou podrobně popsány dva specifické jevy. Konkrétně efekt 

superelasticity a efekt tvarové paměti. V dalších podkapitolách jsou následně uvedeny 

možnosti využití slitin v lékařství. 

V kapitole zabývající se smart textiliemi byly popsány jednotlivé generace těchto 

textilií, které se podle schopnosti reakce na podnět dělí na pasivní, aktivní a ultra smart 

technologie. Podkapitola o využití v lékařství je věnována poslední jmenované generaci. 

V kapitole následující byl vysvětlen základní princip funkce magnetoreologických 

kapalin. Jsou zde vysvětleny důležité pojmy, které specifikují tento materiál. Stejně tak 

jsou popsány komponenty, ze kterých je tato kapalina složena. Posledním materiálem 

jsou piezoelektrické materiály. V této části práce byly popsány základní principy 

materiálových změn. Bylo zde vysvětleno, jak funguje piezoelektrický krystal, včetně 

jeho aplikací v lékařské technice.  

V práci jsou tedy shrnuty poznatky o základních smart materiálech. Zmíněny jsou 

jak jejich mechanické, tak i materiálové vlastnosti, stejně tak i využití smart materiálů 

v lékařství. Hlavním tématem práce jsou materiály s tvarovou pamětí, kterým se věnuje i 

jeden z experimentů. Tyto materiály, zejména nitinol, se využívají pro nejrůznější 

neinvazivní léčby zlomenin kostí i při léčbě měkkých tkání. Dalším zpracovaným 

tématem jsou smart textilie, které jsou rozděleny do tří základních kategorií a slouží 

například k měření srdeční frekvence. Následují magnetoreologické kapaliny, které 

najdou své uplatnění v místech, kde je potřeba řídit tok tekutin určitým směrem. 

Posledním tématem jsou piezoelektrické materiály. Ty se dají umístit do těla jako 

generátory napětí a pohánět tak kardiostimulátory. 

Závěrem jsou uvedeny dva experimenty, které byly pro lepší pochopení 

provedeny. Na základě výše uvedených poznámek bylo možné navrhnout celý průběh a 

přesvědčit se o správnosti tvrzení uvedených v rešeršní části práce. Prvním experimentem 

bylo vyžíhání nitinolového drátu, který byl dostupný na internetu. Drát byl následně upnut 

do předem vytvořené desky s jistícími šrouby a posléze vyžíhán, čímž si zapamatoval 

daný tvar. Druhým experimentem byl pokus o zopakování principu magnetoreologického 

tlumiče, který se v laboratorních podmínkách podařilo obstojně replikovat. Výsledky a 

průběh obou experimentů je popsán v kapitole 7 a 8. Z práce by bylo možné vycházet 

v diplomové práci, kde bych se zaměřil na praktické aplikace magnetoreologické 

kapaliny, včetně počítačových modelování konkrétních možností využití. 
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