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ABSTRAKT 

Předložená bakalářská práce se tematicky zaměřuje na aktuální problematiku stability 

magnetoreologických kapalin v gravitačním poli. Za účelem přípravy stabilní 

magnetoreologické kapaliny je zkoumán vliv aditiv, modifikace částic i změna nosné kapaliny. 

S ohledem na zvýšenou viskozitu nosné kapaliny, jež negativně ovlivňuje magnetoreologický 

efekt, byla připravena magnetoreologická kapalina obsahující částice karbonylového železa, 

u kterých byla provedena chemisorpce neionogenním tenzidem Tween 80. Jako nosná kapalina 

byla použita emulze z minerálního oleje a vody. Pro zvýšení stability emulze byl použit 

emulgátor Span 80 stabilizující emulzi typu „voda v oleji“. Sedimentační stabilita je zlepšena, 

zároveň ale dochází ke zvýšení viskozity nosné kapaliny.  

ABSTRACT 

The introduced bachelor thesis focuses on the current issue of stability of magnetorheological 

fluids in the gravitation field. To prepare stable magnetorheological fluid, influence of 

additives, particles modification and different carrier fluid are investigated. Regarding the 

increased viscosity of the carrier fluids, which negatively affect the magnetorheological effect, 

a magnetorheological fluid containing carbonyl iron particles, which were chemisorbed with 

non-ionic surfactant Tween 20 was prepared. Mineral oil and water emulsions were used as 

a carrier fluid, emulsifier Span 80 was used to stabilize the water-in-oil emulsion. 

Sedimentation stability is improved, at the same time the viscosity of the carrier fluid is 

increased.  

 
 
 
 
 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Magnetoreologická kapalina, sedimentace, sedimentační analýza, emulze, amfifilní látky 

KEYWORDS 

Magnetorheological fluid, sedimentation, sedimentation analysis, emulsion, amphiphilic 
substances 
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1 ÚVOD 

Inteligentní materiály je možné definovat jako materiály samovolně reagující na fyzikální nebo 

chemické změny v okolním prostředí, zároveň jsou po odstranění podnětu schopné návratu do 

původního stavu, vykazují tedy reverzibilní chování. Na přijímané podněty reagují předem 

požadovaným způsobem. Konkrétní způsoby změny materiálu jsou změny ve tvaru, skupenství, 

vodivosti a další [1]. Vznikající efekt je opakovatelný. Tyto unikátní vlastnosti umožňují 

vytvoření ojedinělých aplikací, u kterých je použití běžných materiálů nedostačující [1]. 

 Mezi inteligentní (smart) materiály patří i magnetoreologické (MR) kapaliny. Jedinečnou 

vlastností MR kapalin je schopnost měnit své reologické vlastnosti jako odezvu na vnější 

magnetické pole. Při zrušení magnetického pole přechází zpátky do původního stavu. Protože 

se jedná o suspenze složené z magnetických částic, dochází k sedimentaci, která značně 

ovlivňuje globální použití negativním způsobem. Vhodné použití MR kapalin je především 

v aplikacích, v nichž dochází ke stálému míchání, čímž vymizí problém se sedimentací. 

Využívají se především v automobilovém průmyslu [2]. 

 První části práce představují teoretický úvod k problematice disperzních soustav. Zabývám 

se v nich především sedimentací a možnostmi stabilizace. V dalších částech se věnuji již 

konkrétně MR kapalinám a jejich vlastnostem. Cílem práce je vytvořit dostatečně sedimentačně 

stabilní MR kapalinu na základě jejího složení. Mezi prvotní cíle této práce patří optimalizace 

přípravy. Je zkoumán vliv aditiv (například neionogenní tenzid Span 80), modifikace částic a 

změny nosné kapaliny na sedimentační stabilitu. Cílem této práce nebylo posouzení vlastností 

laboratorně připravených MR kapalin s komerčními ekvivalenty. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Disperzní soustavy 
Disperzní soustava je tvořena z disperzní fáze (disperzní podíl) a disperzního prostředí. 
Disperzní fáze je rovnoměrně rozptýlena ve formě částic ve spojitém disperzním prostředí. 
Disperzní podíl nemusí být samostatnou fází a svým chemickým složením se může shodovat 
s disperzním prostředím. Jednosložkové disperzní soustavy (soustavy se shodným chemickým 
složením) vznikají výjimečně a jsou velmi nestabilní. Většina disperzních soustav jsou tedy 
vícesložkové a rozdělují se na homogenní (všechny druhy roztoků) a heterogenní. Heterogenní 
(nestejnorodá) soustava je taková soustava, která obsahuje dvě fáze, kdy jedna fáze tvoří 
disperzní prostředí a druhá disperzní fázi. Mezi částicemi dispergované fáze a disperzním 
prostředím existuje fázové rozhraní. Povahu disperzního systému ovlivňuje řada faktorů, jako 
je velikost, tvar, elektrické a povrchové vlastnosti částic, vzájemné interakce částic, počet fází 
a skupenství. Disperzní soustavy je možné rozdělit podle různých kritérií. Podle velikostí částic 
jsou disperze rozdělovány na tři typy. Nejedná se však o ostře oddělené skupiny, ale mezi 
jednotlivými typy je plynulý přechod [3]. 
 Analyticky disperzní systémy jsou systémy s nejmenší velikostí částic. Jedná se především 
o roztoky nízkomolekulárních látek, u kterých jsou disperzní částice velikostně srovnatelné 
s molekulami disperzního prostředí. Mezi analyticky disperzní systémy patří systémy 
s velikostí částic do 1 nm. Takové částice nejsou viditelné ani elektronovým mikroskopem 
a jsou prokazatelné pouze chemickou analýzou [3]. 
 Systémy obsahující větší částice (1–1000 nm) se nazývají koloidně disperzní. Systémy s ještě 
většími částice jsou označovány jako hrubě disperzní. Jsou-li částice v systému větší než 50 μm 
(rozpoznatelné pouhým okem), označují se jako makrodisperzní. Jestliže jsou částice viditelné 
až optickým mikroskopem (velikost do 1 μm), jedná se o systém mikrodisperzní. Velikost 
částic ovlivňuje také stabilitu. Hrubé disperze jsou nestálé a sedimentují, zatímco analytické 
nesedimentují vůbec viz Tabulka 1. 
 Podle tvaru dispergovaných částic rozdělujeme systémy s izometrickými částicemi a systémy 
s anizometrickými částicemi. Izometrické částice mají přibližně stejné všechny tři rozměry, 
nazývají se proto systémy globulárně disperzní. Anizometrické částice mají jeden nebo dva 
rozměry dominantní. Převládá-li jeden rozměr, jedná se o fibriálně disperzní soustavy a částice 
mají tvar tyčinek nebo vláken. Převládají-li rozměry dva, částice jsou ve tvaru destiček a systém 
označujeme jako laminárně disperzní [3], [4]. 
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Tabulka 1: Shrnutí disperzních systémů [4] 

 Analytické disperze Koloidní disperze Hrubé disperze 
Velikost částic d <10-9 m 10-9 m <d <10-6 m d >10-6 m 

Typ soustavy Homogenní Mikroheterogenní Makroheterogenní 
Stabilita Stálé Stálé i nestálé Nestále 

Prostupnost Nefiltrovatelné Přes ultrafiltr Přes filt. papír 
Difuze a osmóza Vysoká Slabá Zanedbatelná 

 
Podle skupenství složek můžeme heterogenní směsi hrubých disperzí dále dělit na:  

 Suspenze: pevná látka v kapalině  
 Emulze: směs dvou vzájemně se nemísitelných kapalin rozdílné hustoty  
 Pěna: částice plynu rozptýlené v kapalině  
 Aerosol: v plynu jsou rozptýlené buď pevné (dým), nebo kapalné částice (mlha) [5] 

2.1.1 Suspenze 

Suspenze je složena z pevných částic v kapalině. Pevné částice se v disperzním prostředí 
nerozpouští, jsou však rozptýleny v celém objemu disperzního prostředí. Suspenze vzniká 
mechanickým mícháním za použití pomocných látek nebo suspenzních činidel. Další možností 
vzniku suspenze je koagulací koloidní disperze [6]. Částice jsou zpravidla viditelné pouhým 
okem, v některých případech ale jen pod mikroskopem. Jedná se o dostatečně velké částice, 
u kterých dochází k samovolnému usazování (sedimentace), což vede k dělení jednotlivých 
složek směsi. Tímto se suspenze odlišují od lyosolu, koloidní disperze o složení pevné látky 
v kapalině [3].  
 V lyosolech probíhá difuze pomaleji než u analytických disperzí, zároveň sedimentace 
v gravitačním poli probíhá velmi pomalu vlivem malého rozměru částic a rozdílu hustot 
jednotlivých částí disperzního systému. Rychlost difuze a sedimentace se rovnají a dochází 
k sedimentační rovnováze. Difuze u suspenzí také probíhá, ale je velmi malá; proto převažuje 
sedimentace [3].  

2.1.2 Emulze 

Emulze je tvořena alespoň dvěma nemísitelnými nebo omezeně mísitelnými kapalinami. Jedna 
je hydrofobní, druhá hydrofilní. Ve formě kapiček je jedna rozptýlena ve druhé. Takový systém 
je termodynamicky nestabilní. Pro zlepšení stability bývají v emulzi přítomna i emulgační 
činidla, která brání rozpadu systému. Disperzní médium se označuje jako kontinuální fáze, 
zatímco dispergovaná kapalina jako diskontinuální fáze.  
 Existují dva typy emulzí. Emulze typu „olej ve vodě“ (o/v) a „voda v oleji“ (v/o). Emulzí 
prvního druhu (přímou) nazýváme emulzi o/v. Je tvořena organickou nepolární látkou 
(například olej) rozptýlenou v polárním rozpouštědle (například voda nebo i často vodný 
roztok). Obrácená emulze (emulze druhého druhu) v/o je tvořena kapičkami vodné fáze 
rozptýlené v méně polární organické fázi [3].  
 Emulze lze rozdělovat také podle koncentrace disperzního podílu na emulze zředěné, 
koncentrované a gelovité. Zředěné emulze obsahují maximálně 2 obj. % dispergované kapaliny 
a kapičky dosahují přibližně průměru koloidních částic. U koncentrovaných monodisperzních 
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emulzí dosahuje disperzní podíl maximálně 74 obj. %. Tato hranice odpovídá nejtěsnějšímu 
uspořádání kulovitých nedeformovaných částic. Polydisperzní emulze obsahující menší kapky, 
které vyplňují volný prostor, lze připravit i koncentrovanější než 74 obj. %. Gelové (vysoce 
koncentrované) emulze obsahují deformované kapky, jež jsou od sebe odděleny tenkými 
vrstvami emulgátoru a disperzního prostředí. 
 Vznik emulze je spojen se zvětšením plochy fázového rozhraní, tím se zvyšuje i Gibbsova 
energie systému. Stabilitu emulzí je možné zvýšit přídavkem emulgátorů. Emulgátory neboli 
emulgační činidla svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi snižují povrchové napětí mezi 
olejovou a vodnou fází. Zvyšují stabilitu tím, že na fázovém rozhraní vytváří film. Ten 
zabraňuje kapkám v agregaci a neprojevuje adhezi k filmům okolních kapek. Zvýšení stability 
je možné i dodáním náboje na povrch kapek, což vede ke snížení kontaktu mezi kapkami [3]. 
 Molekuly surfaktantů (emulgačních činidel) mají amfifilní strukturu. Jedna část molekuly je 
hydrofilní, druhá část lipofilní. V emulzích na rozhraní se takové molekuly orientují 
hydrofobním koncem do organické fáze a hydrofilní částí do fáze vodné (viz Obrázek 1). Takto 
vzniklá stabilizační vrstva usnadňuje emulgaci a stabilizuje emulzi. 

 

Obrázek 1: Stabilizace emulzí pomocí emulgátorů [7] 

 
 Hodnota hydrofilně-lipofilní rovnováhy (HLB) emulgačního činidla určuje stabilitu emulzí. 
Jedná se o poměr hydrofilní a hydrofobní části molekuly. Hodnota HLB popisuje celkovou 
afinitu k olejové a vodné fázi. Na základě této hodnoty je možné určit, jaký typ emulze 
stabilizuje, případně o jaký typ emulze se bude jednat. Každému emulgačnímu činidlu je na 
základě chemické struktury určena hodnota HLB (viz Tabulka 2). Molekuly s větším podílem 
hydrofilních skupin mají hodnotu HLB v rozmezí 8–18 a stabilizují emulzi typy o/v. Díky 
většímu podílu hydrofilních skupin se přednostně rozpouští ve vodě. Molekuly s větším 
poměrem lipofilních skupin jsou převážně hydrofobní. Hodnota HLB se pohybuje v rozmezí 
4–6 a stabilizují emulzi typu v/o. Emulgátory, které mají střední hodnotu HLB (6–8), nemají 
rozdílnou afinitu k vodě a oleji. Molekuly s hodnotami HLB pod 4 a nad 18 jsou méně 
povrchově aktivní a nehromadí se na rozhraní olej-voda. Vyšší stabilita je docílena použitím 
více druhů emulgačních činidel. Bracroftovo pravidlo říká, že fáze, v níž je emulgátor 
rozpustný, tvoří kontinuální část emulze [7]. 
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Tabulka 2: Některé vybrané emulgátory a jejich hodnota HLB 

Látka HLB Třída 
Kyselina olejová 1 Anionický 

Span 80 4,3 Neionický 
Span 60 4,7 Neionický 

Tween 80 15 Neionický 
Tween 20 16,7 Neionický 

Laurylsulfát sodný 40 Anionický 
 

2.2 Sedimentace 
Sedimentace je separační proces dělení heterogenních soustav. Rozptýlené částice se usazují, 
převažuje-li působící gravitační, setrvačná nebo odstředivá síla [8]. Sedimentace probíhá 
v případě, že mají částice odlišnou hustotu od disperzního prostředí. Rozdíl hustot určuje, 
kterým směrem se budou částice oddělovat. Usazování jedné částice je odlišné od usazování 
více částic, protože částice se navzájem ovlivňují. Sedimentace více částic je označována jako 
rušená sedimentace. V některých případech je možné vliv ostatních částic zanedbat a použít 
vztahy pro usazování izolované částice. Pokud probíhá sedimentace v gravitačním poli, působí 
na částici tři síly, síla tíhová (gravitační), síla vztlaková a síla odporu prostředí (viz Obrázek 2) 
[9]. 

 

Obrázek 2: Gravitační síla (FG), vztlaková síla (Fvz) a síla odporu prostředí (FR) působící na částici 

Gravitační síla:  

𝐹 =

𝜋 ∙ 𝑑
6

𝜌 ∙ 𝑔
 

Vztlaková síla: 

𝐹 =

𝜋 ∙ 𝑑
6

𝜌 ∙ 𝑔
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Síla odporu prostředí: 

𝐹 = 𝜉 ∙ 𝑆 ∙
𝑥

2
∙ 𝜌  

 je součinitel odporu (tření) 
S je průmět částice do roviny kolmé k dráze jejího pohybu  
c je hustota částice  
l je hustota kapaliny  
u je rychlost pohybující se částice v tekutině  
dc je v případě částic kulovitého tvaru průměr částice [9] 
 
 Sedimentace je obvykle měřena optickými metodami. Tato metoda předpokládá vznik 
jasného rozhraní mezi částicemi a kapalinou. Následně se měří výška vyloučené kapaliny nebo 
vrstvy usazených částic. Nedojde-li k vytvoření jasného rozhraní, využívá se analýz založených 
na propustnosti různých typů záření. Se zvyšující se hustotou sedimentovaných částic se snižuje 
schopnost záření proniknout systémem [3]. Optické metody můžou být v některých případech 
nevhodné. Další metoda měření sedimentace využívá magnetických vlastností rozptýlených 
částic. Tato metoda je využívána především jako experimentální metoda pro laboratorní účely 
[10]. Dojde-li k sedimentaci, částice musí být znovu distribuovány. V tomto případě neexistuje 
žádná standartní opakovatelná metoda, protože stanovení počtu redistribuovaných částic je 
velmi obtížné [11].  
 Sedimentace MR kapalin je největší problém, jelikož ovlivňuje jejich výkonnost a především 
jejich globální použití. Proto je potřeba suspenzi vhodným způsobem stabilizovat. Možnostmi 
stabilizace suspenzí se věnuje následující kapitola. 

2.3 Možnosti stabilizace suspenzí 

Mezi dominantní síly působící mezi částicemi patří Van der Waalsovy, elektrostatické 
a sterické síly. Van der Waalsovy síly jsou přitažlivé a pokud budou mít částice stejný náboj, 
ostatní dva uvedené typy sil budou odpudivé. Tyto síly jsou znázorněny na Obrázku 3 
v závislosti na vzdálenosti mezi částicemi. Významnou roli ve stabilizaci disperze částic 
s ohledem k sedimentaci a reaglomeraci má povrchově aktivní látka. Nejprve snižuje 
povrchovou energii rozhraní a tím zlepšuje smáčení. Také zefektivňuje mlecí proces, pomáhá 
získat stabilní suspenzi a brání reaglomeraci a sedimentaci [3]. 
 Stabilita suspenzí je také ovlivňována velikostí dispergovaných částic. Velikost částic 
významně ovlivňuje viskozitu suspenze a také její maximální zaplnění částicemi. Blíží-li se 
koncentrace částic k maximální hodnotě, jež je dána typem uspořádání, vliv mezičásticových 
sil se výrazně zvětšuje a významně ovlivňuje stabilizaci. Jakákoliv odpudivá síla vytváří 
v určité vzdálenosti od povrchu částice bariéru, která zabraňuje přímému kontaktu mezi 
částicemi. Tím vytváří efektivní povrch částice, jenž je větší než povrch samotné částice. Pokud 
je efektivní objem dostatečně velký, částice budou dobře dispergovány, a tudíž nevytváří 
aglomerát. Nevýhodou je však nízké plnění suspenze. Jakmile odpudivé síly mezi částicemi 
působí slabě, převažují Van der Waalsovy síly, částice se více přitahují a vzniká aglomerát [12]. 
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a) Elektrostatická stabilizace 
Stabilizace vznikající odpuzováním mezi částicemi se stejným nábojem. Vytvořením elektrické 
dvojvrstvy kolem každé částice dochází k odpuzovaní v důsledku interakcí těchto dvojvrstev. 
b) Sterická stabilizace 
Sterická stabilizace vyplývá ze vzájemného působení neutrálních polymerních řetězců, které 
jsou adsorbovány na povrchu částic. Interakce mezi řetězci zajišťuje konfigurace řetězců. 
Stabilizaci negativně ovlivňuje desorpce, proto musí být adsorbované polymerní řetězce na 
povrchu částice adsorbované dostatečně silně a zároveň v dostatečné vrstvě pro zaručení 
odpudivosti [3].  
c) Elektrosterická stabilizace 
Stabilizace elektrosterickým odpuzování zahrnuje elektrostatickou a sterickou stabilizaci. 
Vzniká přítomností adsorbovaného polymeru s elektrickou dvojvrstvu. Obvykle se k dosažení 
elektrosterické stabilizace ve vodných kapalinách používají polyelektrolyty, což jsou polymery 
s alespoň jednou disociovatelnou skupinou. 
d) Disperzanty 
Disperzanty zvyšují odpudivost mezi částicemi. Disperzanty lze rozdělit do tří skupin 
založených na chemickém složení. Jednoduché ionty a molekuly, polymery s krátkými řetězci 
a s funkční skupinou na začátku či na konci (tenzidy) a polymery s nízkou až střední 
molekulovou hmotností [13]. 

 
 

Obrázek 3: Závislost velikostí působících sil na vzdálenosti [3] 
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2.4 Reologie 

Reologie se zabývá studiem vnitřní reakce látek na působení vnějších sil, jejich 
deformovatelností a tokovými vlastnostmi. Kapaliny dělíme na newtonovské kapaliny, 
u kterých je viskozita při dané teplotě a tlaku fyzikální konstantou. Kromě newtonovských 
kapalin řídících se Newtonovým zákonem existují také kapaliny reologicky složitější, označují 
se jako nenewtonovské kapaliny. Platí pro ně Newtonův zákon, kde je ovšem nahrazena 
viskozita tzv. zdánlivou viskozitou, která není konstantní, ale je mimo jiné závislá na tečném 
napětí.  
Tečné napětí: 

𝜏 = 𝜂
d𝑦

d𝑡
 

η je dynamická viskozita 
dy/dt je rychlostní spád (smyková rychlost)  
 
Nenewtonovské kapaliny se rozdělují na: 

a) Pseudoplastické kapaliny 
Jejich zdánlivá viskozita se s rostoucím tečným napětí zmenšuje. Rozlišují se dvě 
podskupiny podle průběhu tokové křivky. Pravé pseudoplastické kapaliny a strukturně 
viskózní kapaliny, u kterých se vyskytují dvě limitní hodnoty zdánlivé viskozity 
(zdánlivá viskozita se pohybuje v rozmezí dvou hodnot). 

b) Dilatantní kapaliny 
Jejich zdánlivá viskozita roste s rostoucím tečným napětí. 

c) Binghamské kapaliny 
Kapaliny, u kterých dochází k toku až po překročení určitého tečného napětí, tzv. meze 
toku. Varianta s mezí toku může existovat také u pseudoplastických a dilatantních 
kapalin. 
 

 Některé kapaliny mění zdánlivou viskozitu s dobou vystavení tečnému napětí. Průběh 
tokových křivek při zvyšování tečného napětí se odlišuje od tokových křivek při snižování. 
Rozdělují se na: 

a) Látky tixotropní, u kterých s prodlužující se dobou působení tečného napětí zdánlivá 
viskozita klesá. 

b) Látky reopektické, jejichž zdánlivá viskozita roste s rostoucí dobou působení tečného 
napětí. 
 

 V případě že působením tečného napětí nedochází ke stálým změnám ve struktuře, dochází 
po ukončení působení tečného napětí k navrácení původní viskozity. V praxi se můžeme setkat 
s různými kombinacemi chování a různorodými anomáliemi. Tokové křivky určují grafickou 
podobu reologických stavových rovnic. Pro praktické použití nenewtonovské kapaliny je nutno 
znát tokovou křivkou v potřebném rozsahu tečných napětí [14].  
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2.5 Magnetoreologické kapaliny 

2.5.1 Složení magnetoreologických kapalin 

Magnetoreologická kapalina je suspenze složená z feromagnetických polarizovatelných částic 
o velikosti v řádu mikrometrů v nosné kapalině, která je magneticky inaktivní. Jako nosná 
kapalina se většinou používá silikonový nebo minerální olej. Přidání aditiv ovlivňuje 
polarizovatelnost částic a zlepšuje stabilizaci [15]. 
 Velikost částic se u komerčních MR kapalin pohybuje v rozmezí 3 až 10 µm a tvoří 20 až 
40 % objemu suspenze. Viskozita v neaktivovaném stavu je závislá na viskozitě nosné 
kapaliny. Nosnou kapalinou může často být newtonovská kapalina. V aktivovaném stavu 
přechází reologický model kapaliny na Binghamský [16]. 
 Usazování magnetoreologických kapalin je jeden z hlavních problémů, které ovlivňují 
výkonnost a především použitelnost těchto kapalin. Velký rozdíl hustot magnetických částic 
a nosné kapaliny způsobuje rychlé usazování v gravitačním poli. Předpokládáme, že částice 
jsou kulaté. Takové magnetické částice jsou především ovlivňovány gravitací, vztlakovou silou 
a silou odporu prostředí [17]. 

2.5.2 Magnetoreologický efekt 

V nepřítomnosti aplikovaného vnějšího magnetického pole se MR kapaliny téměř chovají jako 
běžná suspenze s pevnými částicemi kulovitého tvaru. Při aplikování vnějšího magnetického 
pole částice získávají magnetický moment, navzájem se přitahují a vytvářejí struktury 
v závislosti na směru magnetického pole. Pokud je aplikované magnetické pole kolmé na stěny, 
vzniklá struktura je odolná vůči toku, což vede k několikanásobnému zvýšení viskozity MR 
kapaliny. Pro náběh toku je potřeba vyšší smykové napětí, zvyšuje se tedy mez kluzu. Takové 
chování vyvolané vnějším magnetickým polem se nazývá magnetoreologický efekt 
(Obrázek 4) [18]. 
 Tento jev je vratný po odstranění magnetického pole. Pozměněním intenzity magnetického 
pole působícího na MR kapalinu můžeme upravit zdánlivou viskozitu a další reologické 
vlastnosti kapaliny. Částice drží pohromadě v magnetickém poli a vytvořené řetězce částic 
odolávají určitému smykovému napětí bez rozpadu struktury, což je chování jako u pevné látky. 
Když přesáhneme kritickou hodnotu smykového napětí, dochází k rozpadu struktury. Tato 
kritická hodnota odpovídá mezi kluzu MR kapaliny. V rámci možného rozsahu intenzity 
magnetického pole může MR kapalina vykazovat mez kluzu v rozmezí 10–100 kPa. Mez kluzu 
závisí na objemovém podílu magnetických částic, aplikovaném magnetickém poli a distribuci 
částic [19]. 
 Feromagnetické částice se v magnetickém poli shlukují do útvarů podobných řetězcům ve 
směru magnetických siločar. Intenzita magnetického pole ovlivňuje, zdali jsou řetězce 
vytvořeny zcela, nebo pouze částečně. Odezva na změnu vnějšího magnetického pole se 
pohybuje v řádech jednotek milisekund. To umožňuje v aplikacích nastavovat parametry téměř 
v reálném čase [16]. 
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Obrázek 4:Magnetoreologický efekt [20]  

2.5.3 Porovnání s magnetickými kapalinami 

Magnetické kapaliny (ferokapaliny) jsou stejně jako magnetoreologické kapaliny suspenze 
feromagnetických částic v nosné kapalině. Částice mají přibližně kulový tvar a průměr většinou 
3 až 15 nm, jedná se tedy o nanočástice. Železné nanočástice mají magnetický moment, jedná 
se tedy o permanentní magnety. Takové částice jsou superparamagnetické a jednodoménové, 
což způsobuje právě malá velikost těchto částic. Pohyb nanočástic v nosné kapalině ovlivňuje 
Brownův pohyb. Nosná kapalina určuje chemické a mechanické vlastnosti magnetické 
kapaliny, zatímco vlastnosti magnetické určují nanočástice a jejich koncentrace. Mezi 
nanočásticemi dochází vlivem van der Walsových a magnetických sil k agregaci.  
 Obdobně jako u magnetoreologických kapalin, způsobuje magnetické pole u ferokapalin 
magnetoreologický efekt. MR kapaliny obsahují více větších částic, což způsobuje, že MR 
kapaliny při vysokých intenzitách magnetického pole nezůstávají tekuté na rozdíl od 
ferokapalin. Nevýhody MR kapalin jsou především menší stabilita, sedimentace částic a jejich 
oxidace. K odlišným aplikacím jsou vhodné kapaliny (MR kapaliny i ferokapaliny) o různém 
složení a fyzikálně-chemických vlastnostech [16], [21]. 

2.5.4 Využití 

a) Tlumiče  
Magnetoreologické kapaliny se používají ke kontrolovatelnému tlumení. Tlumič je vyplněn 
MR kapalinou a chová se jako běžný tlumič, ale vlivem magnetického pole se mění jeho 
charakteristika. Takovou regulací je možné téměř okamžitě reagovat na různé požadavky 
tlumení [22].  
b) Ložiska 
MR kapaliny i ferokapaliny nacházejí využití u hydrodynamických ložisek. Výhodou je vyšší 
kapacita a tlumení vibrací, zároveň takové ložisko funguje jako těsnění [23]. 
c) Brzdy  
Disk je obklopený MR kapalinou, která v neaktivovaném stavu klade poměrně nízký odpor 
otáčejícímu se disku. V aktivovaném stavu se zvětšuje odpor kladený na disk a dochází 
k brždění [24].  
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d) Magnetické ucpávky 
Použití magnetoreologických kapalin jako ucpávek je výhodné, protože nedochází k uvolnění 
pevných částic třením mezi pevnými látkami. Ucpávky je možné používat pro dynamické 
i statické aplikace. Magnetoreologické ucpávky utěsňují například hřídel v motoru. Výhodou 
takového použití je, že nečistoty vznikající v motoru se nedostanou za hřídel a zároveň se do 
motoru nedostávají částice z opačného směru. Také dochází k izolaci před elektrostatickým 
nábojem [25].  
e) Využití v reproduktorech 
Použitím ferokapalin v reproduktorech je možné zvýšit jejich výkon a zároveň potlačit 
vznikající nechtěné rušivé zvuky.  
f) Obrábění  
Při magneto-abrazivním obráběním se používají k obrábění magnetoreologické kapaliny. 
K tření dochází pohybem magnetických částic o obráběný materiál. Používají se větší částice, 
protože způsobují větší obrušování materiálu [17].  

2.6 Možnosti zlepšení sedimentace 

2.6.1 Potažení částic polymerem 

Potažení magnetických částic organickými polymery je jednou z nejběžnějších stabilizačních 
technik magnetoreologických kapalin. Při této metodě je sedimentace zmírněna snížením 
rozdílu hustot mezi magnetickými částicemi a nosnou kapalinou. Částice je nutné nejprve 
povrchově aktivovat a také zvýšit jejich kompatibilitu k monomeru. Poté přidáním monomeru 
a stabilizátoru dochází k potažení předem upravených částic. Tyto metody založené na 
nekontrolovatelné polymerizaci poskytují částice s vhodnými stabilizačními vlastnostmi, avšak 
magnetické vlastnosti jsou významně potlačeny, čímž dochází k nechtěnému snižování 
výsledného MR efektu [17]. 

2.6.2 Aditiva zabraňující sedimentaci 

V současné době se jako aditiva zlepšující stabilitu MR kapalin využívají surfaktanty 
a tixotropní činidla. Surfaktanty neboli povrchově aktivní látky mají amfifilní molekulární 
strukturu. V případě, že magnetické částice jsou hydrofilní, bude docházet ke koagulaci 
a aglomeraci dispergovaných částic v hydrofobní nosné kapalině. Jeden konec povrchově 
aktivní látky je hydrofilní skupina, která bude adsorbována na povrchu magnetických částic, 
a druhý konec je hydrofobní skupina, jež bude roztažena do nosné kapaliny, zatímco je 
surfaktant v dostatečném kontaktu s částicemi.  
 Dochází ke zvětšení hydrodynamického poloměru, zvyšuje se i vzájemná odpudivá síla mezi 
částicemi, což snižuje jejich usazování. Podle struktury rozdělujeme surfaktanty na iontový a 
neiontový typ. Iontové mohou být dále děleny na anionaktivní, kationaktivní a amfoterní 11]. 
  



17 
 

2.6.3 Různé nosné kapaliny 

Nosná kapalina hraje roli disperzního prostředí, v němž jsou rozptýleny částice. Nosná kapalina 
může být polární i nepolární. Při její volbě je důležitá její viskozita. Nízká viskozita zaručuje 
maximální MR efekt (nejvyšší možné zvýšení viskozity při aktivovaném stavu). Nízká 
viskozita ale také způsobuje zvýšenou sedimentaci a horší stabilitu. Dalšími důležitými faktory 
jsou chemická stabilita, povrchové napětí a kompatibilita s rozptýlenými částicemi. Vhodná 
nosná kapalina by měla mít vysoký viskozitní index. Čím je viskozitní index vyšší, tím je 
viskozita méně závislá na teplotě. 
 Jedním z řešení, která byla navržena pro překonání sedimentačních problémů MR kapalin, je 
použití nosné kapaliny s větší viskozitou, například gelu. Tyto kapaliny mohou značně snížit 
sedimentaci magnetických částic. Stabilita systému je zlepšena navázáním polymerního gelu 
na povrch částic železa. MR gely ovšem vykazují zvýšenou viskozitou v nepřítomnosti 
magnetického pole, což způsobuje nežádoucí snižování výsledného MR efektu. Použití gelů je 
tedy nevyhovující [11]. 

2.6.4 Sférické nanočástice 

Nanočástice o nízké hustotě a velkém specifickém povrchu se přidávají k magnetoreologickým 
kapalinám kvůli potlačení sedimentace. Dochází ke zvyšování hustoty nosné kapaliny, zároveň 
na nanočástice působí Brownův pohyb, který je schopen překonat sedimentaci způsobenou 
gravitací. Také dochází ke zlepšení MR efektu, což může být způsobeno tím, že menší částice 
mají tendenci rozrušovat agregáty mikročástic a následně vytvářet více anizotropní struktury, 
ve kterých jsou nanočástice rozptýleny v mezerách mezi mikročásticemi. Magnetické 
nanočástice jsou vždy magnetickým dipólem a svoji magnetickou vlastnost si zachovávají 
i v nepřítomnosti vnějšího magnetického pole. 
 Magnetoreologické kapaliny, ve kterých je ferokapalina jako nosná kapalina, vykazují 
zlepšenou stabilitu proti sedimentaci a agregaci. Tyto MR kapaliny také vykazují zvýšenou mez 
kluzu, což je způsobeno větší magnetickou interakcí mezi částicemi a nosnou kapalinou s vyšší 
magnetickou permeabilitou [11], [17]. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

3.1 Příprava magnetoreologických kapalin s vysokou sedimentační 
stabilitou 

Kromě složení i samotný proces přípravy značně ovlivňuje sedimentační stabilitu MR kapalin. 
Pro různé použité látky je nutné najít vlastní vhodné složení MR kapaliny a její proces přípravy. 
Kong Yanan a kolektiv [26], kteří zkoumali vylepšení procesu přípravy, zařadili do přípravy 
vysokorychlostní mlecí proces. K mlecím kuličkám jsou přidávána aditiva a magnetické 
částice. Aditiva se během procesu mletí dostávají do dostatečného kontaktu s magnetickými 
částicemi. Jedná se o velmi obecnou metodu, jež je použitelná pro všechna aditiva, která se 
mohou na částice adsorbovat. Dochází ke zvětšení hydrodynamického poloměru částic, což 
způsobuje snížení rozdílu hustot mezi částicemi a disperzním prostředí, a proto sedimentační 
stabilita vykazuje zlepšení. Poměr mlecích kuliček ku mletým částicím, materiál mlecích 
kuliček, ale i doba mletí mají vliv na výslednou sedimentační stabilitu MR kapalin. 
 Viskozita MR kapaliny (v neaktivovaném stavu) a sedimentační stabilita v závislosti na době 
mletí se nejprve zvětšují, po určité době (ovlivněno parametry mletí), dochází k odstranění 
polymerní vrstvy na magnetických částicích, dále se mění tvar těchto částic, což také významně 
ovlivňuje vlastnosti MR kapaliny. Neplatí tedy, že čím delší mlecí proces je, tím stabilnější MR 
kapaliny vznikají. Doba, při které k tomu dochází, je individuální a je nutné její experimentální 
stanovení [11].  
 Jun a kolektiv [27] za účelem snížení rozdílu hustot mezi částicemi a disperzním prostředím 
připravili částice s polymerním jádrem, které byly obaleny vrstvou oxidů železa. Z takto 
modifikovaných částic Choi a kolektiv [28] připravili MR kapalinu. Pozorovali pouze 
reologické vlastnosti takto připravené kapaliny. I přestože byly použité částice o velikosti 
nanometrů, vykazují typické vlastnosti MR kapalin. Zároveň prokázali, že částice neztrácí své 
magnetické vlastnosti. 
 Sedlacik a Pavlinek [29] připravili částice karbonylového železa potažené vrstvou (3-
aminopropyl)triethoxysilanu (APTES). Při přípravě částic je nejprve nutné jejich očištění 
od jakéhokoliv znečištění 0,5 M roztokem HCl. Zároveň vlivem kyseliny chlorovodíkové 
dochází k aktivaci povrchu částic odstraněním vrstvy oxidů. Částice je poté potřeba opláchnout 
v destilované vodě, ethanolu a acetonu. Takto aktivované částice mají více aktivních míst, na 
kterých se může přichytit APTES. Částice byly rozmíchány v nepolárním rozpouštědle 
(toluen). Suspenze byla umístěna do baňky s dvěma tubusy, do které byly zavedeny mechanická 
míchačka a refluxní chladič. Při zahřívání na 110 °C byla suspenze míchána po dobu 8 hodin 
při 250 otáčkách za minutu. Částice byly poté promyty toluenem, ethanolem, acetonem 
a usušeny. Magnetické vlastnosti částic se nezměnily, zatímco se značně zlepšila odolnost 
chemické degradace a termální oxidace. Polymerní vrstva také zlepšuje kompatibilitu částic 
s nepolárními oleji. Přestože vliv upravených částic oproti neupraveným nebyl zásadně větší, 
připravená MR kapalina projevovala větší sedimentační stabilitu. 
 Park a kolektiv [30] zkoumali reologické vlastnosti a stabilitu MR kapaliny obsahující částice 
karbonylového železa, jež byly dispergovány v emulzi typu „voda v oleji“. Pro zlepšení 
stability byl na částice karbonylového železa chemisorbován Tween 80 při 60 °C po dobu 60 
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minut. Částice byly přefiltrovány, následovalo promýtí velkým množstvím vody pro odstranění 
přebytečného tenzidu. Částice poté podstoupily proces mletí v kulovém mlýnu. Emulze v/o 
byla použita jako nosná kapalina. Interakce mezi hydrofilně upravenými částicemi a vodnou 
emulzí značně zlepšují sedimentaci. Emulze byla připravena velmi jednoduchou metodou. 
Voda byla pomalu za stálého míchání přidávána do minerálního oleje obsahující surfaktant 
Span 80. Takto připravená MR kapalina prokazuje zvýšenou sedimentační stabilitu. S větším 
objemovým složením vody v emulzi roste stabilita a také se zvětšuje viskozita v neaktivovaném 
stavu. Obsahuje-li emulze více než 30 obj. % vody, viskozita emulze je natolik vysoká, že její 
použití je nevhodné. 
 Byl porovnán i rozdíl mezi MR kapalinami obsahující modifikované a neupravené částice. 
MR kapalina obsahují neupravené částice nedosahuje stejné sedimentační stability, což 
znamená, že celkové zlepšení stability není zaručeno pouze zvýšením viskozity nosné kapaliny, 
ale i vlivem interakcí modifikovaných částic s vodnou fází nosné kapaliny. Z toho důvodu byla 
pozorována mikrostruktura MR kapaliny, kde byl viditelný rozdíl ve struktuře způsobující 
zlepšení stability. 
 Na základě použití gelu v MR kapalinách, Wei a kolektiv [31] vytvořili magnetoreologický 
gel za použití polyuretanu (PU); tento gel byl syntetizován z toluendiisokyanátu (TDI) 
a polypropylenglykolu. Tyto složky byly smíchány v trojhrdlé baňce, do které byla zavedena 
mechanická míchačka a refluxní chladič. Při zahřívání na 60 °C byla směs míchána po dobu 2 
hodin. Wei a kolektiv stanovili, že viskozita MR kapaliny se zvyšuje s rostoucí molekulovou 
hmotností polypropylenglykolu, s hmotnostním procentem částic karbonylového železa a 
s aplikovaným magnetickým polem. Nahrazením nosné kapaliny více viskózním materiálem 
byl překonán problém sedimentace. Samotný PU bez magnetických částic vykazuje chování 
jako newtonovská kapalina. S přídavkem magnetických částic vykazuje nenewtonovské 
chování. Vysoká viskozita zároveň způsobuje nežádoucí snižování výsledného MR efektu. 
Použití gelů je tedy omezující [31]. 
 Polyethylenoxid (PEO) je široce využívaný polymer při výrobě polymerních roztoků. Jedná 
se o lineární polymer, který je rozpustný v organických rozpouštědlech. Vykazuje slibné gelové 
vlastnosti a žádoucí nízkou toxicitu. Z toho důvodu Kim a kolektiv [32] připravili MR kapalinu, 
která obsahovala částice karbonylového železa v polymerním roztoku. Konkrétně připravili 
polymerní roztok rozpuštěním PEO v destilované vodě. Viskozita PEO je větší než viskozita 
běžně používaných olejů. Kim a kolektiv studovali chování magnetoreologické kapaliny při 
různých intenzitách magnetického pole. Bylo zjištěno, že mez kluzu MR kapaliny je mnohem 
větší než u běžných MR kapalin, zatímco rychlost sedimentace byla menší. Nevýhodou takto 
připravených MR kapalin je opět vysoká viskozita.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 
 Minerální olej, Sigma-Aldrich (M8410) 
 Span 80, Sigma-Aldrich (85548) 
 Tween 80, Sigma-Aldrich (CAS 9005-65-6) 
 Tween 20, Sigma-Aldrich (CAS 9005-64-5) 
 Triton X-114 (CAS 9036-19-5) 
 Částice karbonylového železa o velikosti 44 μm, Sigma-Aldrich (209309) 
 Částice karbonylového železa o velikosti 5–9 μm, Sigma-Aldrich (44890) 
 Oleje pro reálné nosné kapaliny PA04, Nex Base 2004, B28 a OLJ 32 

4.2 Použité přístroje 
 Reometr AR-G2, TA Instruments 
 Disperzní analyzátor LUMISizer, LUM GmBH 
 Odstředivka Hettich Rotina 46 R 

4.3 Vliv samostatných aditiv na sedimentační stabilitu 
Jako vzorová nosná kapalina byl pro naše měření použit minerální olej značky Sigma-Aldrich. 
Zlepšit sedimentační stabilitu MR kapaliny je možné přídavkem aditiv do nosné kapaliny. Jako 
aditiva byly použity surfaktanty. Jeden konec povrchově aktivní látky je hydrofilní skupina, 
která bude adsorbována na povrchu částic. Druhý konec je hydrofobní skupina, jež bude 
rozprostřena v hydrofobní nosné kapalině, čímž dochází ke zvýšení sedimentační stability. 
Na základě rozpustnosti různých aditiv v minerálním oleji byla vybrána aditiva Tween 20 
a Triton X-114. Z hlediska zlepšení sedimentační stability byly porovnávány vzorky obsahující 
stejné objemové množství těchto aditiv. Jako referenční vzorek byl použitý minerální olej 
bez aditiv. Nosné kapaliny bylo pro každý vzorek připraveno 10 ml (složení vzorků viz 
Tabulka 3). Nejprve se smíchal minerální olej s vybraným aditivem, následovalo promíchaní 
v kádince tyčinkou po dobu alespoň 5 minut. Poté se po jednom gramu do nosné kapaliny 
přidávaly celkem 3 g železných částic. Vždy po přidání jednoho gramu se suspenze promíchala 
tyčinkou. Postupné přidávání částic zlepšilo celkové promíchání MR kapaliny. Pro přípravu 
těchto vzorků byly použity částice s rozměrem 44 μm. Připravené vzorky se přelily z kádinek 
do zkumavek, v nichž byla pozorována jejich sedimentace vizuální metodou. 

Tabulka 3: Složení připravených vzorků 

Označení 
Složení nosné kapaliny (obj. %) 

Železné částice (g) 
Minerální olej  Tween 20  Triton X-114 

0 100 % 0 % 0 % 3 
1+ 97 % 3 % 0 % 3 
2+ 97 % 0 % 3 % 3 
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4.4 Měření viskozity  

Veškeré měření viskozity bylo měřeno na reometru AR-G2 s použitím geometrie souosých 
válců, zároveň všechna měření proběhla při teplotě 25 °C. Ekvilibrace byla provedena po dobu 
dvou minut. Vzorky byly plněny po okraj geometrie a přibližné množství pro naplnění je 8 ml. 
Parametry měření zobrazuje Tabulka 4. 

Tabulka 4: Parametry měření na reometru AR-G2 

Smyková rychlost 0,1–1000 1/s 
Tolerance bodu 5 % 

Toleranční rozsah 3 body 
Max. časový interval 2 min 

Teplota 25 °C 

4.5 Vliv aditiv na změnu viskozity 
MR kapalina obsahující Tween 20 vykazuje zvýšenou sedimentační stabilitu více než ostatní 
vzorky z měření 4.3 Vliv samostatných aditiv na . Přídavek aditiv nemění pouze sedimentační 
stabilitu, zvyšuje také celkovou viskozitu nosné kapaliny. Příliš vysoká viskozita nosné 
kapaliny je nežádoucí, protože dochází ke snižování magnetoreologického efektu. Byla 
porovnána viskozita používaného minerálního oleje bez aditiv se stejným minerálním olejem, 
který obsahoval různé objemové procentuální složení Tweenu 20. Pro měření byly připraveny 
vzorky o složení podle Tabulky 5. Viskozita všech vzorků byla jednou změřena na reometru 
AR-G2 s parametry viz Tabulka 4. 

Tabulka 5: Složení vzorků 

Označení Tween 20 (obj. %) Minerální olej (obj. %) 
Vzorek č. 1 1 % 99 % 
Vzorek č. 2 3 % 97 % 
Vzorek č. 3 5 % 95 % 

 

4.6 Měření viskozity minerálních olejů 
Namísto námi používaného minerálního oleje je možné použití minerálních olejů s odlišným 
složením, což ovlivňuje některé jejich vlastnosti. Takové minerální oleje vykazují například 
větší oxidační stabilitu, vyšší bod varu nebo téměř nulovou těkavost, což jsou žádané vlastnosti 
pro reálnou nosnou kapalinu. Zároveň ale dochází ke změnám ve viskozitě. Protože je příliš 
vysoká viskozita kvůli snižování MR efektu nežádanou vlastností nosné kapaliny, bylo nutné 
jejich viskozitu změřit. Obyčejný minerální olej je dostupnější a především méně nákladný. 
Z toho důvodu byl využíván pro většinu našich experimentů. Také bylo potřeba porovnat 
viskozitu běžného minerálního oleje a minerálních olejů s výhodnými vlastnostmi pro reálnou 
nosnou kapalinu. Viskozita všech minerálních olejů byla měřena bez aditiv, konkrétně byly 
proměřené minerální oleje PA04, Nex Base 2004, B28 a OLJ 32. Viskozita každého oleje byla 
změřena jednou na reometru AR-G2 s parametry měření viz Tabulka 4. 



22 
 

4.7 Příprava, měření viskozity a stability emulzí 
Emulze může být jednou z možností při výběru nosné kapaliny, jako vhodná se jeví konkrétně 
emulze typu v/o. Takovou emulzi stabilizují emulgátory s hodnotou HLB v rozmezí 4–6. 
Například Span 80 s hodnotou HLB 4,3 patří mezi emulgátory stabilizující tento typ emulze, 
což znamená i jeho dobrou rozpustnost v oleji. Z toho důvodu byl přidán do minerálního oleje 
jako aditivum.  
 Nejprve byl navážen minerální olej s aditivem Span 80 v přibližných hodnotách pro dané 
složení. Tato směs byla míchána na magnetické míchačce přibližně při 800 otáčkách za minutu 
do dobu alespoň 10 minut. Po kapkách bylo následně přidáno přesné množství vody. Vzniklá 
emulze byla míchána po dobu 24 hodin při stejných otáčkách. 

Tabulka 6: Připravené emulze pro měření viskozity 

Přibližné procentuální složení (hm. %) Navážky (g) 
Span 80 Voda Min. olej Span 80 Voda 

3 % 25 % 11,522 0,500 4,00 
3 % 30 % 5,033 0,230 2,25 
3 % 35 % 9,926 0,500 5,6 
3 % 40 % 4,200 0,229 3,00 
3 % 45 % 8,848 0,516 7,65 
3 % 0 % 16,990 0,552 0,00 

4 % 25 % 11,369 0,646 4,00 
4 % 30 % 10,569 0,640 4,80 
4 % 35 % 10,070 0,662 5,78 
4 % 40 % 9,523 0,710 6,80 
4 % 45 % 8,679 0,676 7,65 
4 % 0 % 8,647 0,380 0,00 

5 % 25 % 11,208 0,799 4,00 
5 % 30 % 10,730 0,830 4,95 
5 % 35 % 9,928 0,825 5,78 
5 % 40 % 9,081 0822 6,60 
5 % 45 % 8,250 0,835 7,43 
5 % 0 % 14,729 0,778 0,00 

10 % 25 % 10,731 1,660 4,13 
10 % 30 % 9,903 1,647 4,95 
10 % 35 % 4,531 0,837 2,89 
10 % 40 % 8,262 1,663 6,60 
10 % 45 % 7,648 1,702 7,65 
10 % 0 % 13,954 1,556 0,00 
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 Byly připraveny čtyři koncentrační řady. Vždy s obsahem vody 25 až 45 hm. % pro jedno 
složení Spanu 80 v hodnotách 3, 4, 5 a 10 hm. %. Také byly připraveny vzorky obsahující 
pouze Span 80 a žádnou vodu. Přesné složení jednotlivých emulzí je zapsáno v Tabulce 6. Byla 
pozorována stabilita emulzí a také měřena jejich viskozita. Stabilita měřených emulzí byla 
porovnána vzhledem k jejich viskozitě. I zde je příliš vysoká viskozita emulze nežádoucí. 
Měření viskozity proběhlo na reometru AR-G2 a stabilita byla hodnocena vizuální metodou. 
Některé vzorky byly pro sledování stability připraveny samostatně (Tabulka 7), zatímco ostatní 
byly rozděleny. 

Tabulka 7: Připravené emulze pro měření stability 

Přibližné procentuální složení (hm. %) Navážky (g) 
Span 80 Voda Min. olej Span 80 Voda 

3 % 30 % 6,025 0,300 2,70 
3 % 40 % 5,418 0,306 3,80 
3 % 0 % 8,739 0,300 0,00 
10 % 35 % 9,072 1,69 2,89 

 

4.8 Vliv kondenzace vody při míchání emulze na její viskozitu 
Protože během míchání emulze na magnetické míchačce došlo vlivem mírného zahřívání 
k vypařování vody, i přestože proběhla kondenzace na stěnách nádoby, ne všechna voda se 
vrátila do emulze, aby zde byla znovu dispergována. Zkondenzované kapky zůstaly na stěnách 
kádinky, ale také na parafilmu, kterým byla kádinka utěsněna. Část zkondenzované vody 
zůstala na stěnách, další část byla ze vzorku úplně odstraněna při sundávání parafilmu a zbylá 
část byla v emulzi znovu rozmíchána. Zkondenzované vody nebylo velké množství, ale i tak 
došlo ke změně ve složení celkové emulze. Byly připraveny dvě emulze (složení viz Tabulka 8) 
stejným způsobem jako v předešlých měřeních. Vybrané emulze vykazují vysokou viskozitu, a 
proto bylo možné případné změny dobře pozorovat. Tyto emulze byly míchány po dobu 48 
hodin a byla měřena viskozita ihned po přípravě a po 48 hodinách. Jelikož bylo se vzorky 
manipulováno při měření, část vody byla odstraněna při výměně parafilmu. Cílem měření bylo 
zjištění, zda dochází ke změnám ve viskozitě emulzí. 

Tabulka 8: Složení připravených emulzí 

Přibližné procentuální složení (hm. %) Přesné množství (g) 
Span 80 Voda Min. olej Span 80 Voda 

5 % 40 % 16,524 1,506 12 
10 % 40 % 15,009 3,007 12 
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4.9 Použití emulze jako nosné kapaliny 

Železné částice o rozměrech 5–9 μm se stejným množstvím látky Tween 80 byly umístěny po 
dobu 60 minut do vodní lázně při teplotě 60 °C. Dochází k chemisorpci látky Tween 80 na 
částice. Takto upravené částice vykazují hydrofilní charakter, který je způsoben hydrofilním 
chováním emulgátoru Tween 80, jehož hodnota HLB dosahuje hodnoty 15,0. Takto připravené 
částice se používají spolu s emulzí jako nosnou kapalinou, protože dochází k interakcím takto 
upravených částic a vodnou fází emulze. Po dokončení chemisorpce bylo nutné se zbavit 
přebytku této látky. K tomu byla použita odstředivka Hettich Rotina 46R. Tato odstředivka 
dosahuje pouze 4000 ot/min, což se ale ukázalo být dostačující. Výhodou této odstředivky je 
především její kapacita, která je při úpravě většího množství částic přínosem. Aby došlo 
k oddělení částic od přebytečného tenzidu, bylo dostačující odstřeďovat po dobu 15 minut při 
maximálních otáčkách. Tenzid byl následně odebrán a recyklován k dalšímu použití. Částice je 
možné doplnit vodou a pokračovat ve vymývání tenzidu z částic pomocí odstředivky (tenzid 
smíchaný s vodou není možno dále recyklovat), každopádně ruční protřepávání a ředění vodou 
se ukázalo jako účinnější řešení. Částice bylo potřeba smíchat s velkým množstvím destilované 
vody, aby se oddělily od přebytečného tenzidu a bylo je možné přefiltrovat. Poté byly tedy 
částice přefiltrovány přes filtrační papír pomocí Büchnerovy nálevky. Pro odstranění 
zbytkového tenzidu byl filtrační koláč promýván vodou až do vymizení pěnění, protože 
vznikající pěna je indikátorem obsahu tenzidu ve filtračním koláči. Částice jsou poté sušeny 
v sušárně při teplotě 40–50 °C po dobu 24 hodin. 
 Z výsledků kapitoly 4.7 Příprava, měření viskozity a stability emulzí nebyla s ohledem na 
výslednou viskozitu emulzí použita nejstabilnější emulze (10 % Spanu a 45 % vody), protože 
tato emulze vykazuje příliš vysokou viskozitu, která by negativně ovlivňovala MR efekt. Z toho 
důvodu byla použita emulze méně stabilní, ale s příznivější viskozitou. 
  Emulze byla smíchána s částicemi do zkumavky s uzávěrem, následně se míchala 24 hodin 
v rotační míchačce při 25 ot/min. Poté byly zkumavky umístěny do stojanu na klidné místo, 
aby nedocházelo k rušení a pomocí pravítka byla měřena v určitých časových intervalech 
sedimentace. Vzorky č. 1 a 2 obsahovaly odlišné složení aditiva, byl porovnáván tedy vliv 
množství aditiv na sedimentaci. Vzorky č. 3 a 4 obsahovaly odlišné množství částic, byl 
porovnáván, jaký vliv na sedimentaci má právě odlišné množství částic. Vzorek č. 5 byl 
připraven z neupravených částic, zatímco vzorek č. 6 z částic upravených. Přesné složení 
emulzí i celkových MR kapalin znázorňuje Tabulka 9 a Tabulka 10. 

Tabulka 9: Složení emulzí pro MR kapaliny 

Označení 
Přibližné procentuální složení (hm. %) Navážky (g) 

Span 80 Voda Min. olej Span 80 Voda 
1 5 % 40 % 1,942 0,180 1,4 
2 10 % 40 % 1,754 0,350 1,4 
3 5 % 40 % 6,059 0,556 4,4 
4 5 % 40 % 6,059 0,556 4,4 
5 5 % 40 % 6,606 0,607 4,8 
6 5 % 40 % 6,606 0,607 4,8 
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Tabulka 10: Složení MR kapalin 

Označení Modifikace 
Přesné složení 
částic (hm. %) 

Navážky (g) 
Emulze Částice 

1 Upravené 82,6 % 2,630 12,529 
2 Upravené 83,3 % 2,505 12,496 
3 Upravené 59,8 % 4,038 6,018 
4 Upravené 69,6 % 3,561 8,170 
5 Neupravené 59,8 % 4,057 6,030 
6 Upravené 60,6 % 4,028 6,183 

 

4.10 Měření sedimentační stability magnetickou metodou 
Magnetická metoda měření sedimentační stability využívá magnetických vlastností částic. Je 
měřena magnetická indukce v magnetickém obvodu, který vertikálně prochází MR kapalinou. 
Změna koncentrace částic vyvolává změnu magnetické indukce. Výhodou této metody oproti 
vizuální metodě je především vysoká přesnost, protože měření probíhá během celé 
sedimentace. Nevýhodou je velké množství použité MR kapaliny, především částic.  
 Měření probíhá ve 100 ml odměrném válci, bylo proto potřeba připravení 100 ml MR 
kapaliny. Byla připravena pouze jedna MR kapalinu složená z upravených částic, ale z důvodu 
malého množství částic se využilo dvou různých velikostí. Částic o velikosti 44 μm bylo 
použito 180 g a částic o velikosti 5–9 μm 43,26 g. Částice byly upraveny stejnou metodou jako 
v části 4.9 Použití emulze jako nosné kapaliny. Z výsledků kapitoly 4.7 Příprava, měření 
viskozity a stability emulzí byla připravena emulze, která byla míchána 24 hodin, poté k ní byly 
přidány částice a celá suspenze byla promíchána tyčinkou (přesné složení viz Tabulka 11).  

Tabulka 11: Složení MR kapaliny pro měření magnetickou metodou 

Přibližné procentuální složení (hm. %) Navážka (g) 
Span 80 Voda Min. olej Span 80 Voda 

5 % 40 % 35,00 3,18 54,46 
Procentuální složení částic (hm. %) Navážka (g) 

Přesně Částice 
78 % 223,26 

 

4.11 Měření sedimentační stability optickou metodou  
Optická metoda měření sedimentační stability využívá průchodu záření MR kapalinou. Jedním 
z přístrojů využívající optickou metodu k měření stability je disperzní analyzátor LUMISizer. 
Jedná se o analytickou odstředivku, která fotometricky sleduje změny v koncentracích. Princip 
je založený na emitaci infračerveného světla, které prochází rotujícím vzorkem, na který působí 
odstředivá síla. Neabsorbovaná část světla dopadá na detektor, je měřena transmitance. Vlivem 
odstředivé síly probíhá sedimentace rychleji, takové měření je vhodné pro velmi stabilní 
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suspenze a emulze, u kterých trvá separace i několik měsíců. Vzorek se rozdělí na čirou část, 
kde dochází ke zvýšení transmitance. Část obsahující sediment vykazuje sníženou transmitanci. 
 Kromě průběhu sedimentace je výsledkem měření také index nestability. Index nestability 
určuje sedimentační stabilitu, bylo tedy možné graficky porovnat jednotlivé vzorky. Protože je 
tato metoda přesnější než vizuální měření, byl zde opět porovnán vliv upravených a 
neupravených částic. Zároveň byla připravena i dvojice vzorků obsahující odlišné hm. % 
Spanu 80 a vody (složení viz Tabulka 12 a Tabulka 13). Bylo možné opět porovnat vliv různého 
množství vody a Spanu 80 na sedimentační stabilitu. Výsledné indexy nestability byly 
vyjádřeny na viskozitu emulzí, ze kterých byly jednotlivé vzorky složeny. Byla získána dobrá 
grafická představa o vlivu viskozity na sedimentační stabilitě. Vzorky č. 1 až 3 obsahovaly 
upravené částice, zatímco vzorky č. 4 a 5 částice neupravené. Velikost použitých částic byla 
v rozmezí 5–9 μm. Parametry měření viz Tabulka 14.  

Tabulka 12: Složení emulzí pro MR kapaliny 

Označení 
Přibližné procentuální složení (hm. %) Navážky (g) 

Span 80 Voda Min. olej Span 80 Voda 
1 5 % 40 % 2,752 0,250 2,00 
2 10 % 40 % 2,511 0,504 2,00 
3 10 % 45 % 2,225 0,507 2,25 
4 10 % 40 % 2,509 0,607 2,00 
5 10 % 45 % 2,250 0,607 2,25 

 

Tabulka 13: Složení MR kapalin 

Označení Modifikace 
Procentuální složení částic (hm. %) Navážky (g) 

Přibližné Emulze Částice 
1 Upravené 70 % 1,515 3,492 
2 Upravené 70 % 1,522 3,497 
3 Upravené 70 % 1,039 2,336 
4 Neupravené 70 % 1,497 3,502 
5 Neupravené 70 % 1,503 3,502 

 

Tabulka 14: Parametry měření 

Teplota 25 °C 
Doba 17 hod 

Otáčky 200 ot/min 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 Výsledky vlivu samostatných aditiv na sedimentační stabilitu 
Vzorky připravené v části 4.3 Vliv samostatných aditiv na sedimentaci  obsahující různé aditiva 
se všechny usadily do 24 hodin. Vzorek č. 0 obsahoval pouze minerální olej, vzorek č. 1+ 
obsahoval Tween 20 a vzorek č. 2+ obsahoval Triton X-114. Protože nebylo možné rychlost 
sedimentace porovnat po uplynutí 24 hodin, bylo nutné vzorky znovu promíchat a pozorovat 
sedimentaci v kratším časovém intervalu. Sedimentace byla proto pozorována po uplynutí 90 
minut. Na Obrázku 5 můžeme vidět, že na levé fotografii není rozdíl mezi vzorky a všechny se 
usadily, na rozdíl od pravé fotografie, kde je již možné rozdíly v sedimentaci zpozorovat. U 
vzorku č. 1+ sedimentace stále probíhá, je viditelné, že u velké části částic sedimentace stále 
neproběhla. U vzorku č. 2+ obsahující Triton je sedimentace téměř u konce, došlo k usazení 
většiny částic. Sedimentace vzorku č. 0 obsahující samotný minerální olej je ukončena. 
Z výsledku experimentu je patrné, že samotná aditiva mají vliv na sedimentaci částic. Oproti 
vzorku bez aditiv dochází ke zlepšení sedimentační stability. Zároveň u vzorku obsahující 
Tween 20 dochází k sedimentaci pomaleji než u vzorku obsahující Triton. Z toho důvodu je 
vyhovující pro další měření použití Tweenu 20.  

 

Obrázek 5: Vlevo stav po 24 hodinách, vpravo po 90 minutách 

5.2 Výsledky vlivu aditiv na změnu viskozity 
U vzorků připravených v kapitole 4.5 Vliv aditiv na změnu viskozity byla měřena viskozita. Vliv 
aditiv na změnu viskozity je možné pozorovat na Obrázku 6, při nízkých smykových 
rychlostech je zdánlivá viskozita vzorků obsahující vyšší množství aditiv vyšší než u vzorků 
s nižším obsahem aditiv. U vzorků s vyšším obsahem aditiv vznikla anomálie, kdy se zdánlivá 
viskozita zvětšuje a následně klesá, zároveň se viskozita se zvýšenou koncentrací nemění 
pravidelně, ale nachází se zde nepřesnosti, protože vzorek obsahující 3 obj. % Tweenu 20 
dosahuje nejvyšší viskozity. Protože dochází ke zvyšování zdánlivé viskozity se zvyšováním 
obsahu aditiva, může při vyšších koncentracích aditiv docházet k negativnímu ovlivňování MR 
efektu. Jelikož je námi použitý obsah aditiv poměrně nízký, k výraznému negativnímu 
ovlivňování nedochází. 
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Obrázek 6: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti vzorků s různým složení aditiva Tween 20 

 Ukázalo se, že Tween 20 při vyšších koncentracích není dobře rozpustný v minerálním oleji, 
což způsobuje právě tyto nepravidelnosti v tokových křivkách. Zároveň příprava nosné 
kapaliny není vyhovující z důvodu obtížného dávkování automatickou pipetou viskózních 
látek, jako je minerální olej a aditiva. Navážení přesného množství jednotlivých složek je tedy 
účinnější a především přesnější. 

5.3 Výsledky měření viskozity minerálních olejů 
Z výsledků měření viskozity (Obrázek 7 a Obrázek 8) je patrné, že reálné minerální oleje mají 
odlišnou zdánlivou viskozitu a zároveň každý vykazuje odlišný trend. Nejvíce jsou si podobné 
minerální oleje PA04 a Nexbase 2004. Oba vykazují při nízkých smykových rychlostech 
pseudoplastický charakter a jejich zdánlivá viskozita je téměř totožná. Oproti tomu minerální 
olej OLJ32 vykazuje při nízkým smykových rychlostech dilatantní charakter. Při vyšších 
smykových rychlostech vykazují tyto oleje charakter newtonovské kapaliny. 

 

Obrázek 7: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti reálných olejů 
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Obrázek 8: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti reálného oleje B28 

 U minerálního oleje B28 převládá pseudoplastický charakter (Obrázek 8), ale oproti 
předešlým olejům je jeho zdánlivá viskozita znatelně vyšší.  

 

Obrázek 9: Toková křivka minerálního oleje 

 Běžný minerální olej se téměř chová jako newtonovská kapalina, ale z Obrázku 9 je viditelný 
pseudoplastický charakter. Jeho zdánlivá viskozita se pohybuje mezi zdánlivou viskozitou 
minerálního oleje NexBase a OLJ32. Použití minerálních olejů NexBase, OLJ32 a PA04 je 
z hlediska viskozity možné, protože tyto tři minerální oleje vykazují podobnou zdánlivou 
viskozitu jako námi používaný běžný minerální olej. Taková viskozita by negativně neovlivnila 
MR efekt. Naproti tomu vysoká viskozita minerálního oleje B28 (20krát větší) by výsledný MR 
efekt snižovala.  
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5.4 Výsledky měření viskozity a stability emulzí 
Byly změřeny tokové křivky jednotlivých emulzí připravených v části 4.7 Příprava, měření 
viskozity a stability emulzí. Byly vytvořeny dva druhy grafů. První pro jednotlivé hm. % 
Spanu 80, kde pozorujeme vliv složení vody na viskozitu. Druhý pro hm. % vody, kde 
pozorujeme vliv složení Spanu 80 na viskozitu. Všechny emulze vykazují pseudoplastický 
charakter, který při vyšších smykových rychlostech přechází do newtonovského chování. 
Viditelné skoky v tokových křivkách emulzí jsou způsobeny kapičkami vody, jež se do emulze 
dostaly zpátky poté, co zkondenzovaly na stěnách kádinky, ale nestihly být znovu 
dispergovány.  

 

Obrázek 10: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti emulze o složení 3 % Spanu 80 a x % vody 

 

Obrázek 11: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti emulze o složení 4 % Spanu 80 a x % vody 
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 Obrázek 10 a Obrázek 11 zobrazují tokové křivky vzorků obsahující 3 a 4 hm. % Spanu 80. 
Se zvyšujícím se množstvím vody se zvětšuje i viskozita, ale vyskytují se zde nepřesnosti. Tyto 
nepřesnosti jsou pravděpodobně způsobeny chybami během míchání nebo měření. Zároveň 
během míchání došlo k vypařování vody, která kondenzovala na stěnách nádoby, vlivem 
mírného zahřívání magnetickou míchačkou. Zkondenzované kapky zůstávaly nejen na stěnách 
kádinky, ale i na parafilmu, jímž je kádinka utěsněna. Část zkondenzované vody zůstala 
na stěnách, další část byla ze vzorku úplně odstraněna při sundávání parafilmu a zbylá část byla 
v emulzi znovu rozmíchána. Zkondenzované vody nebylo velké množství, ale i tak došlo 
ke změně složení celkové emulze. Kvůli velkému množství vzorků nebylo možné u všech 
změřit viskozitu ve stejný čas, proto se některé vzorky míchaly déle než jiné, což mohlo ovlivnit 
množství zkondenzované vody, složení emulze a tím i výslednou viskozitu. 

 

Obrázek 12: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti emulze o složení 5 % Spanu 80 a x % vody 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0,1 1 10 100 1000

Zd
án

liv
á 

vi
sk

oz
ita

 [P
a·

s]

Smyková rychlost [1/s]

45%

40%

35%

30%

25%

0%



32 
 

 

Obrázek 13: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti emulze o složení 10 % Spanu 80 a x % vody 

 
 Na Obrázku 12 a Obrázku 13 jsou zobrazeny tokové křivky vzorků obsahující 5 a 10 hm. % 
Spanu 80. Zde již bez větších nepřesností platí, že se zvětšujícími se hm. % vody se zvětšuje 
i zdánlivá viskozita. Emulze obsahující větší množství vody a zároveň i Spanu dosahuje velké 
zdánlivé viskozity, nosná kapalina s takto velkou viskozitou negativně ovlivňuje výsledný MR 
efekt.  

 

Obrázek 14:Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti emulze o složení 35 % vody a x % Spanu 80 

 Na Obrázku 14 je znázorněn vliv měnícího se složení Spanu 80 na viskozitu emulze 
obsahující 35 hm. % vody. I přes menší nepřesnosti dochází ke zvětšování viskozity se 
zvětšujícím se množstvím Spanu 80 v emulzi.  
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Obrázek 15: Závislost sedimentace na čase, vzorky obsahující 5 hm. % Spanu 80 

 

Obrázek 16: Závislost sedimentace na čase, vzorky obsahující 10 hm. % Spanu 80 

 Obrázek 15 a Obrázek 16 znázorňují závislost oddělení fází emulze v čase. Zvyšující 
množství vody v emulzích zlepšuje jejich stabilitu. Zároveň vzorky obsahující 10 hm. % 
Spanu 80 vykazují lepší stabilitu než vzorky obsahující pouze 5 hm. % Spanu. Pokud bude 
emulze použitá jako nosná kapalina, její stabilita ovlivní sedimentační stabilitu celé MR 
kapaliny. Vzorky s nejvyšší stabilitou mají také nejvyšší viskozitu. Protože takto vysoká 
viskozita negativně ovlivňuje MR efekt, je nutné pro další měření využít emulze s nižší 
viskozitou, ale zároveň s dostačující stabilitou. Proto jako vhodná emulze do dalšího měření je 
vybrána emulze složená ze 40 hm. % vody a 5 hm. % Spanu. 
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5.5 Výsledky vlivu kondenzace na viskozitu emulze 
Byla měřena viskozita emulzí připravených v části 4.8 Vliv kondenzace vody při míchání 
emulze na její viskozitu. Z tokových křivek na Obrázku 17 a Obrázku 18 vyplývá, že s delší 
dobou míchání zdánlivá viskozita neklesá. Vliv změny složení emulze, způsobený kondenzací 
vody z emulze na stěnách nádoby, je natolik malý, že ve výsledku viskozitu emulze 
neovlivňuje. 

 

Obrázek 17: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti emulze obsahující 5 hm. % Spanu 80 

 

Obrázek 18: Graf závislosti viskozity na smykové rychlosti emulze obsahující 10 hm. % Spanu 80 
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5.6 Výsledky sedimentace magnetoreologických kapalin s emulzí jako 
nosnou kapalinou 

Sedimentace vzorků připravených v kapitole 4.9 Použití emulze jako nosné kapaliny byla 
měřena vizuálně, v nepravidelných časových intervalech byla měřena pomocí pravítka 
oddělená vrstva. Porovnáváme vzorky č. 1 a 2, které obsahují odlišné složení aditiva Span 80. 
Z Obrázku 19 můžeme vyčíst, že vzorek č. 2 má menší sedimentační rychlost. Z toho vyplývá, 
že MR kapalina obsahující více hm. % aditiva Spanu 80 sedimentuje pomaleji. Tyto vzorky 
také obsahují velké množství částic, což také výrazně ovlivňuje jejich sedimentaci. U vzorků 
s větším množství částic dochází k menší sedimentaci, zároveň je ale dosaženo neměnného 
stavu rychleji než u MR kapalin s menším množstvím částic. Ve stejném grafu jsou zobrazeny 
vzorky č. 3 a 4, které obsahují odlišné množství částic. I zde je možné potvrdit, že vzorek 
s větším množstvím částic méně sedimentuje. Obrázek 20 znázorňuje rozdíl mezi použitými 
částicemi. Vzorek č. 6 s upravenými částicemi sedimentuje pomaleji, úprava částic tedy 
zlepšuje sedimentační stabilitu. 
 

 

Obrázek 19: Graf sedimentace připravených MR kapalin 

 Zvyšování hmotnostního složení částic (nad 80 hm. %) v MR kapalině vede ke zvýšení 
celkové viskozity. S takovou MR kapalinou byla obtížná manipulace a hůř se rozmíchávala. 
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Obrázek 20: Graf sedimentace MR kapalin s odlišnými částicemi 

5.7 Výsledek měření sedimentace magnetickou metodou 
Sedimentace vzorku připraveného v části 4.10 Měření sedimentační stability magnetickou 
metodou je znázorněna na Obrázku 21.  
 

 

Obrázek 21: Sedimentace MR kapaliny 
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 Kromě vizuálního měření proběhlo i měření sedimentace magnetickou metodou. Byla 
měřena magnetická indukce v závislosti polohy magnetického obvodu (viz Obrázek 22). 
Nulová magnetická indukce znamená, že magnetický obvod je v oblasti bez železných částic, 
tedy mezi vzduchem nebo oddělenou fází. Jak částice sedimentují, dochází k nahromadění 
částic ve spodní části odměrného válce a magnetická indukce se zvětšuje. Obrázek 23 
znázorňuje závislost výšky sloupce neoddělené MR kapaliny na čase. Porovnáme-li dva body 
v lineární závislosti, získáme sedimentační rychlost. Výsledná sedimentační rychlost této MR 
kapaliny je 0,116 mm za hodinu. 

 

Obrázek 22: Graf závislosti magnetické indukce na poloze 

 

 

Obrázek 23: Graf závislosti výšky sloupce neoddělené MR kapaliny na čase 
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5.8 Výsledky měření sedimentační stability optickou metodou 

Výsledkem měření z 4.11 Měření sedimentační stability optickou metodou byla hodnota indexu 
nestability pro každý vzorek. Tento index nestability byl vynesen do grafu v závislosti 
na viskozitě použitých emulzí. Protože byl každý vzorek proměřen dvakrát můžeme vidět na 
Obrázku 24 dvě hodnoty pro každý vzorek. Vzorek obsahující 40 % vody je méně stabilní než 
vzorek s vyšším obsahem vody a zároveň i vyšší viskozitou. Zároveň větší množství Spanu 
zlepšuje stabilitu. Rozdíl mezi upravenými částicemi je znatelný, ale oproti rozdílům vzniklých 
odlišným složením je druhořadý. Z měření vyplývá, že sedimentační stabilita se zvětšuje 
s rostoucí viskozitou. Příliš vysoká viskozita je ale nežádoucí. Proto je nutné vybírat MR 
kapalinu tak, aby byl MR efekt ovlivněn viskozitou co nejméně a zároveň aby byla 
sedimentační stabilita co nejvyšší.  

 

Obrázek 24: Graf závislosti indexu nestability MR kapalin na viskozitě emulzí 
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6 ZÁVĚR 

Teoretická část obsahuje popis disperzních soustav, sedimentaci, možnosti stabilizace suspenzí, 
reologické chování a v neposlední řadě MR kapalin spolu s možnostmi zlepšení jejich 
sedimentační stability. Hlavním cílem práce bylo připravit MR kapalinu se zvýšenou 
sedimentační stabilitou. Dalším cílem bylo optimalizovat její přípravu. 
 Sedimentace byla měřena převážně vizuální metodou, ale také metodou magnetickou 
a optickou. Částice byly upraveny chemisorpcí neionogenním tenzidem Tween 20. Jako nosná 
kapalina byla použita emulze typu o/v. Postup přípravy modifikovaných částic byl 
optimalizován především z časového hlediska, a to nejen díky použití odstředivky pro větší 
množství částic, ale i díky protřepávání, které urychlilo vymývání přebytečného tenzidu. 
Příprava emulzí byla optimalizována přídavkem emulgátoru Span 80. Další optimalizace 
přípravy emulzí by byla možná dosažením míchání, u kterého nedochází k samovolnému 
zahřívání. 
  Na základě provedených experimentů byl prokázán vliv složení MR kapaliny 
na sedimentační stabilitu. Čím větší množství aditiva MR kapalina obsahuje, tím více dochází 
ke zlepšení sedimentační stability. Větší množství vody v emulzi také zlepšuje sedimentační 
stabilitu. U MR kapalin obsahujících větší množství částic dochází ke snížení sedimentační 
rychlosti. Upravené částice nezlepšují sedimentační stabilitu tolik jako ostatní faktory, ale 
v porovnání s neupravenými částicemi je zlepšení znatelné. To znamená, že celkové zlepšení 
stability není zaručeno pouze zvýšením viskozity nosné kapaliny, ale i vlivem interakcí 
modifikovaných částic s vodnou fází nosné kapaliny. S MR kapalinami složených z většího 
množství aditiv, částic i vody je obtížná manipulace, což je způsobeno zvýšenou viskozitou. 
Obecně bylo prokázáno, že větší viskozita nosné kapaliny zlepšuje sedimentační stabilitu. 
Zároveň je vysoká viskozita negativní, protože dochází ke snižování výsledného MR efektu. 
Je nutné volit kompromis mezi viskozitou a sedimentační stabilitou. Tento kompromis může 
představovat emulze obsahující 5 hm. % Spanu 80 a 40 hm. % vody.  
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