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ABSTRAKT 

Sedimentace částic v magnetoreologických (MR) kapalinách je nežádoucí pro mnoho 

technologických aplikací. Proto bylo navrženo několik způsobů, jak lze této nestabilitě 

předcházet. Jednou z možností, kterou se zabývá tato diplomová práce, je přídavek vhodného 

aditiva. Na základě dostupné literatury byla k danému tématu vypracována rešeršní studie, 

podle které byl navržen postup pro experimentální část. Byly připraveny dva typy MR kapalin, 

které se lišily složením i metodou přípravy. První suspenze obsahovaly emulzi typu voda v oleji 

jakožto nosnou kapalinu a aditiva Span 80 a Tween 80. U druhých tvořila kontinuální fázi směs 

ložiskových olejů a MR kapalinu stabilizoval přídavek organojílu. V obou případech byly 

použity částice z karbonylového železa o průměru 1,8–2,3 µm. Kinetická stabilita připravených 

MR kapalin byla detailněji sledována a porovnávána pomocí analytické odstředivky.  

 

ABSTRACT 

Sedimentation in magnetorheological (MR) fluids is undesirable for many technological 

applications. For this reason, several ways have been proposed to prevent sedimentation 

instability. This thesis deals specifically with the addition of a suitable additive. The topic 

was examined based on available literature and according to it was suggested a procedure 

for the experimental part. Two types of MR liquids with different composition and preparation 

method were prepared. The first suspensions included a water-in-oil emulsion as a carrier liquid 

and Span 80 and Tween 80 as additives. For the second MR fluids, the continuous phase 

was a blend of bearing oils and the suspension was stabilized with organoclay. In both cases, 

carbonyl iron particles with a diameter of 1,8–2,3 µm were used. The kinetic stability 

of the prepared MR fluids was monitored and compared using an analytical centrifuge. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Magnetoreologická kapalina, suspenze, povrchově aktivní látka, chytrý materiál, reologie, 

sedimentace, emulze, kinetická stabilita 

KEYWORDS 

Magnetorheological fluid, suspension, surfactant, smart material, rheology, sedimentation, 

emulsion, kinetic stability  
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1 ÚVOD 

Ve 40. letech minulého století přišel ukrajinský inženýr Jacob Rabinow s myšlenkou 

o vytvoření nového materiálu, který by měnil své vlastnosti v přítomnosti vnějšího 

magnetického pole. Se svým kolegou Willisem Winslowem připravili první 

magnetoreologickou kapalinu (zkráceně MR kapalinu), která obsahovala feromagnetické 

částice. Při pozorování zjistili, že při přiblížení magnetu vytvořená suspenze vykazovala 

výrazné zvýšení zdánlivé viskozity. To je způsobeno takzvaným magnetoviskózním jevem, 

při kterém se magnetické částice rozptýlené v nosné kapalině seskupují do řetězců ve směru 

siločar působícího magnetického pole. Kapalina se opět vrátí do původního stavu po odstranění 

působícího pole [1]. Díky této vlastnosti se v současnosti suspenze využívají například 

u tlumičů v automobilech, kde je nutná rychlá odpověď na vnější podnět [2]. 

Dnes jsou MR kapaliny popisovány jako suspenze obsahující magnetické částice s velikostí 

v řádu mikronů dispergované v nosné kapalině. Nejčastěji jsou používány částice z práškového 

železa vyrobené rozkladem pentakarbonylu železa, které jsou známy jako CI částice 

(z anglického Carbonyl Iron). Nosnou kapalinu (disperzní prostředí) může tvořit například 

minerální olej, hydraulický či parafinový olej. V přítomnosti vnějšího magnetického pole 

u magnetoreologických kapalin dochází k reverzibilnímu přechodu z kapalného do polotuhého 

stavu a díky čemuž jsou zařazovány mezi takzvané chytré materiály (smart materials) [3]. 

Jelikož MR kapaliny obsahují pevné částice o velikosti několik mikrometrů, které jsou 

nejméně pětkrát hustší než kapalná fáze, ve které jsou suspendovány. Samotná nosná kapalina 

nestačí pro zajištění homogenity a především pak kinetické stability částic v tomto prostředí [3]. 

Částice se při stání v gravitačním poli usazují a mohou nevratně koagulovat za vzniku agregátů. 

Tím se snižuje účinnost magnetoreologického efektu, a to významně omezuje jejich využití 

v praxi. U tlumičů v automobilech, kde je MR kapalina neustále promíchávána, není problém 

sedimentační nestability tak kritický. Problém nastává například u bezpečnostních systémů, 

kde dochází k aktivaci až po delší době a sedimentace částic je zde výrazná.  

K omezení sedimentační nestability u MR kapalin bylo navrženo několik opatření. Jedná se 

například o přítomnost různě tvarovaných či velkých částic, obalení částic polymerní vrstvou 

nebo změnu nosné kapaliny. Tato práce se zabývá přídavkem vhodných aditiv, které vedou 

ke zlepšení sedimentační stability při zachování vlastností MR kapalin. Kinetická stabilita 

těchto suspenzí byla sledována a porovnávána na analytické odstředivce.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Feromagnetické kapaliny 

První magnetické kapaliny (feromagnetické kapaliny) pro praktické využití vznikly v 60. letech 

dvacátého století pro účely Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), kde měly 

sloužit pro dopravu tekutého paliva v beztížném stavu. Suspenze byly řízeny prostřednictvím 

velkých elektromagnetů pro usměrnění proudu paliva do spalovací části motoru. 

Ve spalovacích tryskách ovšem docházelo k nežádoucí abrazi, a proto musela být použita jiná 

technologie [4]. 

U těchto kapalin se někdy můžeme setkat s označením magnetické nanokapaliny a to hlavně 

kvůli částicím kulovitého tvaru o rozměrech 3–15 nm. Ty jsou většinou vyrobeny z magnetitu 

(Fe3O4) nebo z práškového železa. Právě malá velikost částic jim dává jejich vlastní magnetický 

moment — jednodoménové částice [5]. Pokud není kapalina v přítomnosti vnějšího 

magnetického pole, kapalina se navenek chová jako nemagnetická a částice se pohybují 

náhodným tepelným Brownovým pohybem. Dochází tedy k jejich samovolnému rozptýlení 

v nosné kapalině a celý koloidní systém je sedimentačně stabilní.  Aby toto tvrzení platilo 

i v přítomnosti magnetického pole, musí být tepelná energie částice (ET) větší než její 

magnetická energie (EH) vyplývající z rovnice sedimentační stability [6]: 

 
HdMTkE BT

3

00H
6

E>


 [J] (2.1) 

kde kB [J/K] je Boltzmannova konstanta; T [K] je teplota; µ0 [N/A2] je permeabilita vakua; 

M0 [A/m] je spontánní magnetizace; d [m] je průměr částice a H [A/m] je magnetické pole. 

Z této rovnice je vidět, že sedimentační stabilitu můžeme zajistit dodržením určité velikosti 

částic. Při typických hodnotách M0, H a T částice mohou mít maximální průměr 6 nm a 10 nm 

při uvažování gravitačního pole. Při překročení těchto podmínek mají částice tendenci 

shlukovat se a to následujícími dvěma mechanismy. 

V prvním případě dochází k magnetické interakci mezi jednotlivými dipóly. Bylo ovšem 

dokázáno, že pokud částice nejsou větší než 10 nm, tak se v důsledku interakce dipól–dipól 

neshlukují.  

Problém nastává u druhého mechanismu, který je popsán přitažlivými Van der Waalsovými 

silami. Tento vliv převažuje nad odpudivými silami tepelného pohybu částic. Pro potlačení 

agregace částic je stejně jako u MR kapalin přidán buď nějaký surfaktant, nebo jsou částice 

různě upravovány, popřípadě je nahrazena nosná kapalina [6]. 

S feromagnetickými kapalinami se můžeme setkat v aplikacích, u kterých je vyžadována 

magneticky modulovatelná kapalina. Ta se používá například jako chladící a izolační medium, 

u zařízení pro tlumení vibrací či v lékařství, kde je aktivně dopravován lék do požadovaného 

místa v těle [7]. 
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2.2 Magnetoreologické (MR) kapaliny 

Ferohydrodynamika je obor, který se věnuje MR kapalinám a charakterizuje je jako suspenze 

magnetických částic o velikosti mikrometrů rozptýlených v nosné kapalině. Chování těchto disperzí 

vychází z popisu feromagnetických kapalin. I zde zastupuje dominantní roli magnetoreologický 

efekt, při němž se výrazně mění viskozita v důsledku formování částic do řetězovitých struktur.  

Hlavní rozdíl mezi MR kapalinami a feromagnetickými kapalinami je velikost částic. U MR kapalin 

jsou zhruba o tři řády větší a nejčastěji se pohybují v rozmezí 1–20 µm (viz Tabulka 2.1). Intenzita 

Brownova pohybu a tím pádem tepelný pohyb je u takto velkých částic zanedbatelný [7], [8]. 

Z důvodu zlepšení sedimentační stability jsou do MR kapalin v některých případech přidávány i menší 

částice s rozměry mezi desítkami až stovkami nanometrů. Viskozita, kterou uvádí Tabulka 2.1, byla 

měřena při nízkých smykových rychlostech a v nepřítomnosti magnetického pole. 

Vlastnost 
Velikost částic 

[nm] 

Hustota částic 

[g/cm3] 

Podíl částic 

[obj. %] 

Viskozita při 25 °C 

[mPa∙s] 

Feromagnetická 

kapalina 
2–10 1–2 5 2–500 

Magnetoreologická 

kapalina 
1–20∙103 3–5 10–30 100–1000 

V závislosti na orientaci částic k vnějšímu magnetickému poli dochází mezi částicemi 

k působení přitažlivých nebo odpudivých sil. Síly přitažlivé jsou ve směru siločar magnetického 

pole a síly odpudivé jsou k nim kolmé. V praxi se tedy vždy setkáme se zařízením, 

které je koncipováno tak, aby v pracovní oblasti bylo magnetické pole kolmé na směr proudění 

kapaliny [9]. Nejběžnější zařízení využívající MR kapalinu jsou elektronicky řízené tlumiče. 

Ty můžeme najít jak v automobilovém průmyslu, tak i ve stavebnictví, kde mají za úkol tlumit 

otřesy při seismické aktivitě [10]. 

2.3 Nosná kapalina v MR kapalinách 

Nosná kapalina obvykle tvoří 60–80 obj. % z celkového objemu MR kapaliny, je nemagnetická 

a určuje viskozitu v neaktivovaném stavu a rozsah pracovních teplot. Dále napomáhá 

k rozdispergování magnetizovatelných částic, ale jinak s částicemi nereagují. Může jí být například 

minerální olej, hydraulický olej, parafínový olej, voda, silikonový olej, esterifikované mastné 

kyseliny, ethylenglykol nebo jiná vhodná organická kapalina [3], [11]. Voda, jakožto nosná kapalina, 

je pro praktické využití nevhodná, a to kvůli nízkému bodu varu a korozivním vlastnostem. 

Je známo, že v průběhu času může nosná kapalina způsobit degradaci materiálu všech těsnění 

spojených se zařízením pro tlumení vibrací, čímž se zhorší jejich těsnící schopnost. Samotná 

nosná kapalina, která by předcházela degradaci těsnění zatím nebyla objevena. Existuje jen pár 

známých aditiv proti opotřebení používaných například v motorových mazivech. Patří sem 

aditiva thiofosforu, jako je dialkyl dithiofosfát zinečnatý [11]. 

                                                 

1 Údaje v tabulce jsou pouze orientační. Hodnoty se u různých zdrojů mohou nepatrně lišit. 

Tabulka 2.1: Souhrn a porovnání vlastností feromagnetické a MR kapaliny1. 
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2.4 Částice v MR kapalinách 

Částice se v MR kapalinách mohou vyskytovat v mnoha různých formách. Liší se například 

ve velikosti, materiálu nebo ve struktuře. První kapaliny obsahovaly železné částice, jejichž 

vlastnosti postačily k objasnění chování suspenze. Dnes se nejčastěji setkáme s částicemi 

ze železa, oxidu železa, nitridu železa, karbidu železa, karbonylu železa, niklu, kobaltu a jejich 

magnetizovatelných slitin [11]. 

Do budoucna se již uvažuje o využití částic s kompozitní strukturou. Tyto částice by si měly 

zachovat magnetické vlastnosti a řešit problémy s oxidační a sedimentační nestabilitou. 

Požadavky na vlastnosti MR kapalin, respektive jejich částice, jsou pro všechny druhy 

stejné [12], [13]: 

 Reakce na použité magnetické pole. Čím intenzivnější je reakce, tím je lepší dynamika procesu. 

 Nízká magnetická remanence MR. Ta vystihuje velikost magnetizace, která částici 

zůstane po odstranění magnetického pole. Čím menší je MR, tím lepší je rozptyl částic. 

 Vysoká magnetická permeabilita. Fyzikální veličina udávající rozsah magnetizace 

v důsledku působícího magnetického pole. Magnetická indukce částic je tím silnější, čím 

vyšší je tato hodnota.  

 Vysoká magnetická susceptibilita. Tato veličina charakterizuje chování látky 

v magnetickém poli. Čím je hodnota vyšší, tím výraznější je magnetizace částic. 

 Chemická stabilita částic. Nesmí reagovat s nosnou kapalinou či oxidovat. 

 Antikoagulační vlastnosti. Ty jsou řízené aditivy. 

 Snadná a levná příprava. 

2.4.1 Hematit (Fe2O3) 

Oxid železitý je charakteristický tzv. skloněným magnetismem. Molekula hematitu totiž 

obsahuje atomy Fe2+ i Fe3+, jež mají rozdílné magnetické momenty. Tento fakt způsobuje, že má 

molekula hematitu nenulový výsledný magnetický moment.  

Jak již bylo zmíněno, se snižujícím se průměrem magnetických částic se mění z vícedoménové 

na jednodoménovou. Pokud jsou částice s jednou doménou dostatečně malé, systém se stává 

superparamagnetický. Superparamagnetizmus popisuje chování feromagnetické kapaliny jakožto 

celku. Jelikož obsahuje částice tak malé, mohou náhodně změnit orientaci vlivem tepelného 

pohybu. Celý soubor tedy bez vnějšího magnetického pole vykazuje nulovou magnetizaci. 

Pokud aplikujeme magnetické pole, nanočástice se zorientují v jeho směru. Výsledná nenulová 

magnetizace je v porovnání s paramagnetikem mnohem vyšší [14]. 

Je známo více způsobů, jak hematitové částice o velikosti mikrometrů vyrobit. Jedna z metod 

je takzvaná nucená hydrolýza železných solí. Více o této metodě uvádí zdroj [15]. Většina 

ostatních metod výroby hematitových částic je založena na modifikaci již zmíněné nucené 

hydrolýzy. Dále existuje metoda vypalování laserem [16]. Tento postup výroby je však velice 

nákladný. 

Zřejmě nejlepší metodou pro výrobu hematitových částic, které by se hodily do MR kapalin, 

vyvinul Sugimoto a kolektiv [17]. Jedná se o metodu gel-sol s vysokou produktivitou. Její modifikací 

lze dosáhnout produkce částic o různých velikostech (0,1 až 5 µm) a tvarů (viz Obrázek 2.1). 
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Hematitové částice se ovšem do magnetoreologických kapalin příliš nehodí, jelikož jejich 

magnetické vlastnosti nejsou pro většinu aplikací dostačující. Také se vyznačují nízkou 

magnetickou susceptibilitou (fyzikální veličina popisující chování materiálu ve vnějším 

magnetickém poli), která je navíc vysoce závislá na teplotě. Nejvyšší hodnotu má zhruba 

při 0 °C, kdežto pracovní teplota v tlumiči bývá obvykle okolo 80 °C, kde už má hematit 

susceptibilitu daleko nižší. 

2.4.2 Práškové železo 

 Práškové železo vyrobené redukcí vodíkem 

Výchozím produktem pro tyto částice jsou hematitová zrna (Fe2O3), která jsou vyráběna 

metodou gel-sol uvedenou v předchozí kapitole. Jelikož se částice dále redukují vodíkem 

v křemenném trubicovém reaktoru o délce 1 000 mm a vnitřním průměru 47 mm 

(viz Obrázek 2.2), musí být částice potaženy oxidem křemičitým (Si2O3). Tato vrstva napomáhá 

k tomu, aby byl u částic zachován jejich tvar a nedocházelo k jejich shlukování [18]. 

Obrázek 2.1: Morfologie hematitových částic vyrobených technikou gel-sol. Částice (a) kulové, 

(b) elipsoidní a (c) jehlové [17]. 

Obrázek 2.2: Schéma vodíkového reaktoru pro výrobu železných částic [18]. 
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Částice jsou uloženy na křemičité podložce uprostřed reaktoru. Následně je přiváděn dusík 

rychlostí 500 ml/min, který zajišťuje inertní atmosféru. Po třiceti minutách je dusík nahrazen 

vodíkem při přiváděcí rychlosti 200 ml/min za současného ohřívání reaktoru až na 773 K. 

V tento moment tedy začíná docházet k redukci částic vodíkem. Po dosažení nastavené teploty 

je ohřívání opět vypnuto a reaktor se nechá ochladit na pokojovou teplotu. Následně je opět 

přiváděn dusík, který má za úkol vytlačit veškerý vodík. Výsledkem reakce jsou jádra železa 

(α-Fe) a nepatrná část magnetitových jader (Fe3O4) stejného průměru [18]. 

 Práškové železo vyrobené rozkladem pentakarbonylu železa 

Druhou metodou výroby práškového železa je tepelný rozklad pentakarbonylu železa Fe(CO)5. 

Jedná se o kapalinu, která se dá snadno použít k výrobě notného množství čistého železa. Jeho 

tepelným rozkladem získáme elementární železo podle rovnice (2.2): 

 5COFeFe(CO)5   (2.2) 

K této reakci dochází za atmosférického tlaku při teplotě 250–280 °C. Výroba je zde o něco 

jednodušší v porovnání s výrobou redukcí vodíkem. Pentakarbonyl se dávkuje v určitém 

množství do odpařovacího zařízení. V něm se při teplotě nad bodem varu (250–280 °C) odpaří. 

Páry vstupují shora do rozkladného reaktoru. V této části dochází k rozkladu pentakarbonylu 

za vzniku zárodků částic železa a oxidu uhelnatého. Železné částečky postupně narůstají 

a shromažďují se v nádobě pod reaktorem. Nejjemnější částečky jsou unášeny z reaktoru spolu 

s oxidem uhelnatým a jsou zachycovány na filtrech. Konečnou velikost částic určuje množství 

zárodečných jader, doba setrvání částic v reaktoru či rychlost proudících plynů. Tímto 

způsobem mohou být vyrobeny částice z čistého železa o průměru 2–100 µm (viz Obrázek 2.3) 

a jsou známy jako Carbonyl Iron CI (karbonylové železo) [19], [20]. 

Obrázek 2.3: Částice železa vyrobené tepelným rozkladem Fe(CO)5 [20]. 
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2.4.3 Magnetit (Fe3O4) 

Z důvodu nerovnováhy magnetických momentů atomu Fe2+ i Fe3+ magnetit vykazuje nenulový 

výsledný magnetický moment a navenek se jeví jako permanentní magnet podobně jako 

u hematitu. Díky své stavbě vykazuje nepatrnou teplotní závislost magnetické susceptibility. 

Podobně jako u hematitu jsou všechny jeho magnetické vlastnosti závislé na velikosti částic. 

Částice Fe3O4 lze vyrábět několika způsoby, a to například hydrolýzou močoviny 

nebo společným srážením (koprecipitací) z vodních roztoků. Částice vyrobené srážením jsou 

poměrně menší a používají se spíše pro výrobu nanokompozitních částic [21], [22]. 

Jelikož jsou magnetitové částice permanentní magnety, nejsou pro MR kapalinu příliš 

vhodné. Měly by tendenci se přichycovat na pracovní součásti a neplnily by tak svou primární 

funkci. Nanočástice vykazující superparamagnetické vlastnosti se stále zkoumají.  

2.4.4 Kompozitní částice 

Vývoj MR kapalin se zaměřuje hlavně na odstranění problému týkajícího se oxidační 

a sedimentační nestability. Při neuspokojivé oxidační stabilitě může docházet jak k oxidaci 

částic, tak i samotné kapaliny. Pokud částice oxidují, vytvoří se na jejich povrchu velice křehké 

oxidické vrstvy. Je-li pak suspenze zatížena smykovým napětím, dochází k odlupování 

nanočástic zoxidovaného kovu. To způsobuje zvýšení viskozity kapalin v neaktivovaném stavu 

a dochází ke zhoršení magnetoreologických vlastností [23]. Tyto problémy mohou být 

v budoucnu řešeny různými způsoby. 

Největší důraz ve vývoji MR kapalin se klade právě na částice s kompozitní strukturou. Jejich 

technologie výroby, vlastnosti a morfologie (viz Obrázek 2.4) je odlišná od klasických částic 

na bázi železa. Kompozitní struktura si dává za cíl řešit otázky týkající se oxidační a sedimentační 

stability v MR kapalině. Ostatní vlastnosti zůstávají stejné, nebo se mohou zhoršit [12], [24]. 

Základ většinou tvoří základní druhy železných částic nebo částic ze železných oxidů. 

Polymerní část je kompozit tvořený kombinací anorganického a organického materiálu.  

Obrázek 2.4: Struktury kompozitních částic. (a) Typ jádro-obal (jednojádrové), 

(b) vícejádrové, (c) magnetické částice umístěné na povrchu polymerního jádra, (d) polymerní 

řetězce na magnetickém jádru [24]. 
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 Fe-Ni kompozitní částice 

Tyto částice (viz Obrázek 2.5) jsou typu jádro-obal, kde jádro je karbonylové železo (CI) a obal 

zastává niklový povlak. Nikl je zde aplikován, aby nedocházelo k oxidační degradaci železných 

jader. 

Nikl byl na jádra pokovován neelektrickou pokovovací metodou. Tímto postupem 

bylo efektivně zabráněno oxidaci železných částic, ale zároveň došlo ke značnému snížení 

magnetické saturace částic i jejich hustoty. Čím byla silnější niklová vrstva, tím více 

se snižovala oxidace a zároveň i magnetická saturace. V závislosti na tloušťce vrstvy se saturace 

mohla snížit až o 34 %. Z toho vyplývá, že částice najdou uplatnění hlavně tam, kde je primárně 

požadovaná vysoká odolnost proti oxidaci [25]. 

 Fe3O4-PMMA nanokompozitní částice 

Částice z Fe3O4-PMMA (polymethylmethakrylát) byly vynalezeny právě pro využití 

do MR kapalin. Opět mají řešit problémy se sedimentační nestabilitou a jedná se o typ kompozitu 

(viz Obrázek 2.4 (b)), kde jsou magnetitové nanočástice rozptýleny v polymerové matrici [26]. 

Cao a kolektiv ve svém článku [26] tyto částice připravili hydrotermální metodou. Suspenze 

obsahující kompozitní částice se vyznačují mnohem lepším magnetoreologickým efektem 

v porovnání s kapalinami stavěných na částicích ze stejného materiálu. Také sedimentační 

stabilita je až o 30–50 % lepší, což znázorňuje Obrázek 2.6. 

Obrázek 2.5: Železo-nikl kompozitní částice [25]. 
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Celkem významný problém u těchto MR kapalin by mohl nastat díky nízké teplotě tání 

PMMA. Polymethylmethakrylát totiž začíná tát při 130 °C. U běžného MR tlumiče se sice 

pracovní teplota pohybuje okolo 85 °C, ale lokální teploty v zatěžovaných oblastech mohou být 

až trojnásobné. 

 Fe3O4-PS duté kompozitní částice 

Fe3O4-PS (polystyren) částice byly vytvořeny pro zlepšení sedimentační stability a snížení 

viskozity magnetoreologické kapaliny v neaktivovaném stavu. Tyto částice opět řadíme podle 

struktury do typu jádro-obal (Obrázek 2.4 (a)) ovšem zde je jádro nemagnetické a obal 

magnetický. Částice jsou zde tvořeny dutým polystyrenovým jádrem a magnetitovým obalem 

(viz Obrázek 2.7) [27]. 

Obrázek 2.6: Porovnávání sedimentační stability u různých typů částic [26]. 

Obrázek 2.7: Výroba a struktura Fe3O4-PS kompozitních částic [27]. 
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MR kapalina s takto vyrobenými částicemi o středním průměru 0,15 µm vykazují skoro o třetinu 

vyšší sedimentační stabilitu v porovnání s kapalinou s částicemi magnetitu (viz Obrázek 2.8). 

I přes to, že mají kompozitní částice nižší magnetickou saturaci oproti klasickým částicím, byl 

výsledný MR efekt lepší. To může být způsobeno nižší hustotou částic [27].  

Dosud bylo publikováno jen málo experimentů, které by se zaměřovali na testování 

mechanických vlastností a tepelné odolnosti MR kapalin obsahujících kompozitní částice.  

  

Obrázek 2.8: Porovnání sedimentační stability u částic Fe3O4  a Fe3O4-PS [27]. 
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2.5 Fyzikální popis MR kapalin 

2.5.1 Reologický model MR kapalin 

Reologie umožňuje matematicky vysvětlit mechanické chování kontinua při vnějším 

zatěžování. Tato kontinua, v praxi nejčastěji kapaliny, podle jejich závislosti rychlosti 

deformace na napětí rozdělujeme na newtonské a nenewtonské. U newtonských kapalin je tato 

závislost lineární. Naopak u nenewtonských kapalin se závislost deformace na napětí mění, a to 

podle třech základních modelů: dilatantní, pseudoplastický a binghamský [28], [29], 

což znázorňuje Obrázek 2.9.  

a) Newtonské kapaliny – u těchto látek není viskozita závislá na smykové rychlosti 

ani na čase a je konstantní po celou dobu deformace. Nejznámějším příkladem je voda. 

b) Nenewtonské kapaliny – někdy též označovány jako nelineárně viskózní kapaliny. 

Rychlost deformace není přímo úměrná napětí. 

 Dilatantní kapaliny – viskozita u nich roste se vzrůstající smykovou rychlostí 

a označujeme je tedy jako smykově houstnoucí. Příkladem je škrobová suspenze. 

 Pseudoplastické kapaliny – s rostoucí smykovou rychlostí se dynamická viskozita 

snižuje a nesou označení jako smykově řídnoucí. Příkladem jsou roztoky či taveniny 

polymerů. 

 Binghamské kapaliny – taktéž označovány jako plastické kapaliny, u nichž dochází 

k toku kapaliny až po dosažení určitého smykového napětí. Tato takzvaná mez toku 

je individuální pro každé kontinuum a po jeho překročení se kapalina dále chová 

jako newtonská. S tímto jevem se můžeme setkat u zubní pasty, odpadního kalu 

a MR kapaliny. 

 

  

Obrázek 2.9: Tokové a viskozitní křivky kapalin. (1) Newtonská kapalina; (2) pseudoplastická 

kapalina; (3) dilatantní kapalina; (4) pseudoplastická kapalina s mezí toku (= plastická); 

(5)binghamská kapalina [29]. 
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Samotná nosná kapalina se může chovat jako newtonská, ovšem po přidání částic vykazuje 

MR kapalina nenewtonské chování. Jedním z několika modelů, které kombinací mechanických 

prvků popisují chování magnetoreologických kapalin, je již zmíněný Binghamský model, jenž 

je speciálním případem modelu Herschel-Bulkley pro 1n  [3]: 

Herschel-Bulkley model: 
nH   )(0  [Pa] (2.3) 

Binghamský model:   )(0 H  [Pa] (2.4) 

kde τ0 [Pa] je mez toku (někdy také mez kluzu) závislá na magnetickém poli, H [A/m] je síla 

magnetického pole,  [1/s] je smyková rychlost a η [Pa∙s] je plastická viskozita. 

Mez toku vyjadřuje smykové napětí nutné k vyvolání proudění a je závislá na velikosti 

intenzity magnetického pole. Tato rovnice platí při τ ≥ τ0, tedy až po překonání meze toku.  

Obrázek 2.10 znázorňuje proudění MR kapaliny popsané Binghamským modelem. Smykové 

napětí τ lineárně roste tím víc, čím je vzdálenost blíže ke stěně (v tomto případě k pólu 

magnetu). V oblasti I a II je hodnota smykového napětí větší než hodnota meze toku τ0 

a kapalina zde proudí. Smykové napětí v oblasti III je pod kritickou hodnotou a kapalina se zde 

chová jako „tuhé“ těleso [30]. 

  

Obrázek 2.10: Rychlostní profil magnetoreologické kapaliny a průběh smykového napětí [30]. 
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2.5.2 Magnetoviskózní jev 

MR kapalina se chová jako nenewtonská (konkrétně Binghamská) kapalina (viz kapitola 2.5.1) 

a to jak v přítomnosti, tak v nepřítomnosti magnetického pole. 

V přítomnosti pouze gravitačního pole se magnetické částice pohybují v nosné kapalině 

volně. V případě, že na MR kapalinu aplikujeme magnetické pole, částice se seskupí podle 

směru jeho siločar (viz Obrázek 2.11 (b)). Jsou tak schopny tvořit řetězové struktury, které 

způsobí silné zvýšení viskozity. S jakou mírou dojde k přeměně je závislé na měnící se síle 

magnetického pole [31], [32]. MR kapaliny tedy vykazují schopnost měnit hodnoty svých 

tokových vlastností pod vlivem aplikovaného magnetického pole až o několik řádů, a to během 

několika milisekund. Tento fenomén označujeme jako magnetoviskózní jev [33].  

2.6 Možnosti stabilizace MR kapalin 

Jelikož MR kapaliny obsahují hrubodisperzní pevné částice s hustotou nejméně pětkrát větší 

než kapalná fáze, ve které jsou suspendovány, samotná nosná kapalina nestačí pro zajištění 

homogenity a stability částic v tomto prostředí [3]. Částice vystavené pouze gravitačnímu poli 

se usazují a mohou nevratně koagulovat za vzniku agregátů. Tím se snižuje účinnost 

magnetoreologického efektu, a to významně omezuje jejich využití v praxi. Proto ke snížení 

sedimentaci navrženo několik následujících opatření. 

2.6.1 Neuniformní MR kapalina 

Pokud jsou v MR kapalině zastoupeny částice alespoň o dvou různých průměrech, jedná se 

o takzvanou bidisperzní suspenzi. V případě, že jsou v systému přítomny částice o více různých 

průměrech, mluvíme o polydisperzní (neuniformní) suspenzi. V obou případech jsou 

MR kapaliny sedimentačně stabilnější a navíc se u nich zlepšují magnetické vlastnosti.  

Tímto tématem se zabývá několik článků. Například Trendler a kolektiv [34] se zaměřili 

na vliv různých poměrů menších a větších částic o průměru 1,8 a 6,7 µm. Z výsledků je patrné, 

že z hlediska stability vychází jako nejvhodnější poměr mezi částicemi 2:1. V další studii 

od Ngatu a kol. [35] je zkoumána MR kapalina s různým poměrem mikročástic (2–10 µm) 

Obrázek 2.11: Model MR kapaliny v (a) nepřítomnosti a v (b) přítomnosti vnějšího magnetického 

pole [3]. 
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a nanočástic (40 nm) v silikonovém oleji jakožto nosné kapalině. Bylo zjištěno, že pokud 

suspenze obsahuje pouze nanočástice, zvýší se sedimentační stabilita, nicméně na úkor snížení 

meze kluzu. Na tyto výsledky navázal Jönkkäri a kolektiv ve svém článku [36], kde opakoval 

měření s odlišnou velikostí částic. Částice měly průměr 2 µm a 50 µm a jako nosná kapalina 

sloužila iontová kapalina. Tato suspenze vykazovala vyšší sedimentační stabilitu a výrazně 

menší pokles meze kluzu v porovnání s předchozí studií. 

2.6.2 Částice pokryté polymerní vrstvou 

V několika článcích bylo dokázáno, že částice pokryté polymerní vrstvou, výrazně podporují 

sedimentační stabilitu u MR kapalin. Principem tohoto postupu je pevné navázání polymerního 

povlaku například z polyglycidylmethakrylátu (zkráceně PGMA, viz Obrázek 2.12) k povrchu 

částic. Tím se sníží jejich celková hustota a dochází tak ke stabilizaci suspenze [37]. 

Proces polymerizace je uskutečněn technikou ATRP (atom transfer radical polymerization), 

při které se vytváří kontrolovatelná polymerní vrstva. Díky této technice můžeme získat 

požadovanou tloušťku polymerního povlaku na daném místě. Nejenže jsou částice upravené 

touto metodou sedimentačně stabilní, ale je jim zajištěna i tepelná a korozní ochrana. Molární 

hmotnost polymerního řetězce dosahuje až 12 000 g/mol a může nepatrně snižovat magnetické 

vlastnosti částic v MR kapalině. Dodnes ovšem nebyly takto připravené magnetoreologické 

kapaliny zkoumány pod zatížením, které odpovídá skutečnému provozu (teplota okolo 120 °C 

a vysoké mechanické zatížení) [38], [39]. 

2.6.3 Různé tvary částic 

Kromě kulových (globulárních) částic mohou být použity i částice s jinými tvary, jako jsou 

například vločky, destičky nebo vlákna. Bylo opět dokázáno, že nekulové částice přispívají 

k sedimentační stabilitě, a to z důvodu větší třecí síly mezi částicí a nosnou kapalinou. V práci 

od Shah a kol. [40] byla sledována rychlost sedimentace u plochých částic o průměrech 

2 µm a 19 µm. Výsledkem u těchto MR kapalin byla vyšší mez kluzu se sníženou sedimentační 

rychlostí. Upadhyay a kol. [41] provedli obdobný pokus, ale s použitím částic vločkovitého tvaru. 

Opět byla výsledná suspenze stabilnější, nicméně v tomto případě se mez kluzu snížila.  

Obrázek 2.12: (a) Částice CI bez úpravy a (b) částice CI s polymerní vrstvou PGMA na snímku 

z transmisního elektronového mikroskopu [37]. 
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2.6.4 Změna nosné kapaliny 

Na nosnou kapalinu jsou kladeny vysoké požadavky. I přes to, že viskóznější kapalina přispívá 

k pomalejší sedimentaci částic, technická praxe vyžaduje nízkou viskozitu MR kapalin. Vlivem 

zvýšené viskozity v neaktivovaném stavu totiž dochází ke snížení dynamického rozsahu 

suspenze. Dochází tedy ke snížení účinku magnetoviskózního děje. Jinak řečeno, rozsah změn 

viskozit v aktivovaném a neaktivovaném stavu je nižší. 

Dále by nosná kapalina měla mít vysoký index viskozity, což znamená, že mění minimálně 

svou viskozitu s teplotou. Musí být také odolná vůči oxidaci, aby nebylo nutné přidávat 

antioxidační přísady určené k ochraně železných částic. Takto ideální kapalina ovšem nebyla 

doposud objevena. V komerčních MR kapalinách se však používají nosné kapaliny, 

které splňují jistý kompromis výše zmíněných požadavků. Jedná se například o uhlovodíkový 

olej, silikonový olej [32], [42] nebo poly-α-olefin [43]. 

2.6.5 Přidání aditiv 

Aditivem v MR kapalině může být například antioxidační činidlo pro zvýšení životnosti částic, 

látky pro snížení pěnivosti nebo pro změnu pH [6]. Tato práce je zaměřena na aditiva, která mají 

napomáhat sedimentační stabilitě u MR kapalin. 

V zásadě existují dva přístupy ke stabilizaci MR kapalin pomocí aditiv. Prvním z nich je 

použití polymerních zahušťovadel, jako jsou uhlovodíky s vysokou molekulovou hmotností, 

polymočoviny atd. či použití jemně rozptýlené pevné látky, jako je pyrogenní silika 

nebo koloidní jíl. Druhou možností je obalení částic příslušným tenzidem pro docílení změny 

iontového charakteru povrchu částic. 

Cílem obou přístupů je zabránit separaci kapalné a pevné fáze vytvořením tixotropní sítě, 

která zabraňuje těžší pevné látce sedimentovat. Použití polymerních zahušťovadel 

v MR kapalinách může být problematické, protože je obtížné dosáhnout dostatečné stability 

proti usazování bez použití velkého množství zahušťovadla, které dodá systému potřebnou 

konzistenci [33]. 

Pokud se bavíme o surfaktantech neboli tenzidech (amfifilní látky), jedná se o povrchově 

aktivní látky snižující povrchovou nebo mezifázovou energii. Skládají se z oligomerů, což jsou 

molekuly sestaveny z desítek monomerů [32]. Amfifilní povrchově aktivní látky jsou z pohledu 

molekulární struktury rozděleny na dvě části. Jeden konec povrchově aktivní látky tvoří 

hydrofilní skupina a druhý konec má naopak hydrofobní charakter.  

Pokud jsou částice dispergovány v nepolárním médiu, jako je olej, je zapotřebí jedna vrstva 

tenzidu k vytvoření vnější hydrofobní vrstvy. Díky tomuto uspořádání je hydrofilní konec 

řetězce spojen s povrchem částice a druhý konec (hydrofobní) je přitahován okolní kapalinou 

a zároveň odpuzován koncem řetězce jiné částice, čímž se zabraňuje agregaci. Sterické 

odpuzování mezi částicemi tedy působí jako fyzická bariéra, která udržuje částice v roztoku 

a stabilizuje tak celý systém [6], [44]. 
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V případě, že jsou částice dispergovány v polárním médiu, jako je voda, je zapotřebí dvojitá 

povrchová úprava částic, aby se kolem nich vytvořila hydrofilní vrstva. Obrázek 2.13 

znázorňuje schéma povrchově upravených magnetických částic [44]. 

Povrchově aktivní látky tedy mohou buď změnit, nebo zachovat původně hydrofilní povrch 

částice. V obou případech však dojede k omezení koagulace a aglomerace částic v celém 

objemu MR kapaliny. U částic také dochází ke zvětšení objemu, což má za následek snížení 

jejich hustoty. Dále tento typ aditiv v nosné kapalině formuje interakci trojrozměrného skeletu, 

který také snižuje sedimentační rychlost. Přestože lze přidáním surfaktantů zamezit sedimentaci 

a shlukování částic, dochází ve většině případů ke zhoršení vlastností v aktivovaném stavu [32]. 

Jak již bylo více popsáno, povrchově aktivní látka se skládá ze dvou konců s rozdílnou 

iontovou povahou. Z hlediska tohoto charakteru se hydrofilní skupina dále rozděluje 

na ionogenní (aniontová, kationtová a amfoterní) a neionogenní [32]. Pro zlepšení sedimentační 

stability MR kapalin mohou být použity následující povrchově aktivní látky: lipofilní jíly 

či částice organojílu [45], emulgátor 2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethanol, 

kyselina olejová, kyselina palmitová, polyethylenglykol či silanové vazebné činidlo [32]. 

Ani tato část výzkumu věnující se stabilizaci MR kapalin nebyla prozatím dle dostupné 

literatury dostatečně prozkoumána a zhodnocena, a proto se jí dále věnuji v této diplomové 

práci. 

2.7 Vybraná aditiva 

Ve své práci jsem se zaměřila na aditiva Span 80, Tween 80 a Claytone 40 jakožto přísady 

zlepšující sedimentační stabilitu u MR kapalin. Jako nosná kapalina byla použita směs olejů 

OLJ-32 a OLJ-3 z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, která vyhovuje požadavkům 

pro technickou praxi. Dále pak byla vybrána emulze typu voda v oleji, a to na základě 

předchozích výsledků z mé bakalářské práce [46]. Olejovou fázi zde tvoří již zmíněná směs. 

  

Obrázek 2.13: Povrchově upravené částice s (a) jednou a (b) dvojitou vrstvou tenzidu [44]. 
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Pro emulzi jakožto nosnou kapalinu byl jako emulgátor využit Span 80. Toto aditivum bylo 

vybráno díky vyhovující hodnotě hydrofilně-lipofilní rovnováhy (zkráceně HLB z anglického 

hydrophiliclipophilic balance) a na základě přechozích experimentů. Hydrofilně-lipofilní 

rovnováhou kvantitativně popisujeme schopnost tenzidů stabilizovat daný typ emulze, kterou 

rozdělujeme na dva základní typy: 

 voda v oleji (označujeme V/O), kde je vodná fáze dispergována v olejové fázi 

 olej ve vodě (označujeme O/V), kde je olejová fáze dispergována ve vodné fázi 

Lipofilní surfaktanty, rozpustné v olejové fázi, stabilizují lépe emulze typu V/O a jsou 

pro ně typické nízké hodnoty HLB. Naopak u hydrofilních surfaktantů se setkáváme s vyššími 

hodnotami a lépe stabilizují emulze typu O/V. Pro výpočet hydrofilně-lipofilní rovnováhy 

existují různé empirické vzorce. Všechny vztahy jsou nicméně založeny na stejném principu. 

Sčítají se příspěvky hodnot HLB jednotlivých skupin v molekule (viz Tabulka 2.2). Zde je 

příklad jednoho z možných vztahů pro výpočet HLB: 

    7HLB příspěvky jednotlivých skupin (2.5) 

Tabulka 2.2: Hodnoty příspěvků jednotlivých skupin v molekule [47]. 

Skupina HLB [-] Skupina HLB [-] Skupina HLB [-] 

–SO4Na 38,700 –OH 1,900 =CH– − 0,475 

–COOK 21,100 –O– 1,300 –CF2– − 0,870 

–COONa 19,100 –CH– − 0,475 –CF3 − 0,870 

≡N 9,400 –CH2– − 0,475 – (CH2CH2O)– 0,330 

–COOH 2,100 –CH3 − 0,475 –(CH2CH2CH2O)– − 0,150 

2.7.1 Span 80 

Na trhu je možné zakoupit různé druhy Spanů s různými 

hodnotami HLB a to v rozmezí od 1,8 až do 8,6 (Span 20 

až Span 120). Pro všechny platí, že se jedná o estery sorbitanu, 

jehož konstituční vzorec představuje Obrázek 2.14.  

Jedná se o biologicky odbouratelné tenzidy, které se 

nejčastěji využívají jako emulgační činidla pro výrobu krémů 

a mastí pro kosmetické a farmaceutické použití. Uplatnění 

najdou také jako emulgátory a stabilizátory v potravinářském 

průmyslu. Jsou zařazeny mezi neionogenní tenzidy. Právě 

iontová neutralita jim nabízí řadu výhod v porovnání s iontovými povrchově aktivními látkami. 

Je více stabilní v slabých kyselinách, zásadách i elektrolytech a není reaktivní s iontovými 

složkami. [48]. 

Obrázek 2.14: Konstituční 

vzorec sorbitanu [48]. 
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Pro stabilizaci naší emulze typu V/O byl na základě předchozích výsledků vybrán emulgátor 

s označením Span 80 (neboli sorbitan monooleate) s hodnotou HLB 4,3 [48]. Jedná se o ester 

sorbitanu a kyseliny olejové (viz Obrázek 2.15), který je typický svou vysokou viskozitou 

a nažloutlou barvou. 

2.7.2 Tween 80 

Obdobně jako u Spanů jsou výrobci schopni vytvořit celou řadu hodnot HLB pro různé druhy 

Tweenů. V tomto případě se ovšem bude jednat o tenzidy, které jsou hydrofilní a jsou rozpustné 

nebo dispergovatelné ve vodě a zředěných roztocích elektrolytů. Jedná se o produkty typu 

Tween 20 až Tween 80 s hodnotami HLB pohybujícími se mezi 9,6–16,7. Obecně jsou Tweeny 

polyethoxylové estery sorbitanu. Konkrétně pro naše účely byl vybrán Tween 80, který nese 

označení pro polyoxyethylene sorbitan monooleate (viz Obrázek 2.16) čili polyethoxylovaný 

sorbitan s kyselinou olejovou. I v tomto případě se jedná o neionogenní tenzid [48].  

Jeho hodnota hydrofilně-lipofilní rovnováhy je 15,0. Tween 80 nebude mít za úkol 

stabilizovat emulzi typu O/V, ale adsorbovat se na povrch částic. Takto upravené částice budou 

dále použity v MR kapalině jejíž nosná kapalina bude tvořena emulzí typu V/O. Tato emulze 

bude stabilizována výše zmíněným aditivem Span 80. 

Obrázek 2.15: Konstituční vzorec pro sorbitan monooleate (Span 80) [48]. 

Obrázek 2.16: Konstituční vzorec pro polyoxyethylene sorbitan monooleate (Tween 80) [48]. 
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2.7.3 Claytone 40 

Přirozeně se vyskytující jíly jsou anorganické, obvykle s ionty Na+ na povrchu. V našem 

případě se však budeme zabývat organojíly, u kterých je povrch modifikován tak, aby byl 

organický. Dochází tedy k nahrazení anorganických iontů Na+ organickými povrchovými 

kationty. Želatinační vlastnosti organických sloučenin závisí do velké míry na afinitě organické 

skupiny k základnímu oleji. S tímto předpokladem je tedy pro každou kapalnou složku vybrán 

organojíl, který k ní má silnou afinitu a je s touto složkou kompatibilní [33].  

Aditivum Claytone 40 je založeno na organofilním fylosilikátu (prášek krémové barvy), 

který se používá jako tixotropní zahušťovadlo a činidlo proti usazování v systémech na bázi 

rozpouštědel s nízkou až střední polaritou [45]. Za vhodná rozpouštědla se považují například 

minerální destiláty, nafta, xylen, toluen či směsi alifatických a aromatických rozpouštědel. 

Naopak nejsou doporučena okysličená rozpouštědla (ketony, alkoholy atd.) [49].  

Díky své speciální organické úpravě je Claytone 40 vhodný pro ovlivňování tokového 

chování v nátěrovém průmyslu (architektonické povlaky, průmyslové nátěry, ochranné nátěry, 

dřevěné a nábytkové nátěry, tiskařské barvy). Také se využívá ke zvýšení viskozity taveniny 

v práškových povlacích. Výsledný povlak vytváří jemnou povrchovou texturu a při vyšších 

dávkách snižuje úroveň lesku. V tmelech na bázi nenasyceného polyesteru vyvíjí Claytone 40 

silnou tixotropii, která vede k žádané konzistenci a má nízký sklon k separaci [45]. 

Claytone 40 reologické aditivum používané k zahušťování systémů rozpouštědel a olejů, což 

je pro naše využití velice důležitá vlastnost. Používá se také ke stabilizaci emulzí typu voda 

v oleji. Jako organofilní produkt může Claytone 40 v organických médiích bobtnat a vytvářet 

gelovou strukturu. Příčinou této tixotropní gelové struktury je slabá vodíková vazba mezi 

jednotlivými částečkami o velikosti zhruba 70 µm [45]. 

Z důvodu vyšší velikosti částic tyto produkty obecně vyžadují vysoké smykové síly 

pro kompletní disperzi a separaci přísady Claytone 40. Pro dosažení plné účinnosti je nezbytný 

přídavek aktivátoru, kterým může být například [45]:  

 methanol/voda (95/5):  30–40 % vztaženo na hmotnost Claytone 40 

 ethanol/voda (95/5):  40–60 % vztaženo na hmotnost Claytone 40 

 propylenkarbonát/voda (95/5): 20–30 % vztaženo na hmotnost Claytone 40 

Optimální množství Claytone 40 závisí na složení a na požadavcích systému. Běžně se ho přidává 

0,2–2,0 % a 4,0–7,0 % pro emulze (vztaženo na celkovou hmotnost systému) [45], [49]. 

Obecný postup pro přípravu disperze obsahující Claytone 40 a aktivátor [45]: 

1. Vložení organického rozpouštědla do nádoby. 

2. Pomalé přidávání Claytone 40 za stálého míchání při vyšších smykových rychlostech. 

3. Míchání směsi po dobu 15 minut. 

4. Přidání polárního aktivátoru. 

5. Míchání směsi po dobu 15 minut. 

6. Případné přidání dalších látek (povrchově aktivní látky, emulgátory, pigmenty…). 
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2.8 Kinetické vlastnosti 

Každý disperzní systém je za normálních podmínek ovlivňován vnějším silovým polem, 

konkrétně zemskou gravitací. Vliv gravitace můžeme zanedbat u systémů s vyšším stupněm 

disperzity. S větším účinkem se setkáváme u odstředivého pole, které je vyvolané rychlým 

otáčením. Obě síly uvádějí k pohybu disperzní podíl částic, který označujeme jako sedimentace.  

2.8.1 Sedimentace 

Sedimentační stabilita hrubě disperzních soustav je významně ovlivňována gravitačním polem. 

Při ustáleném pohybu částice v nosné kapalině na částici působí tři základní síly (viz Obrázek 2.17). 

Jedná se o gravitační sílu FG, vztlakovou sílu Fvz a sílu odporu prostředí FR. Vztlaková síla a síla 

odporu prostředí působí proti gravitační síle a přispívají k sedimentační stabilitě. 

Síla akcelerační označena F se uplatňuje při neustáleném pohybu [50]. Jelikož jsou v tomto 

případě částice velké (větší než 1µm), můžeme zanedbat tepelný pohyb částic [51]. 

 Gravitační síla je definována jako součin hmotnosti částice a gravitačního zrychlení: 

 gmFG   [N] (2.6) 

 Vztlakovou sílu popisujeme jako součin hmotnosti kapaliny vytlačené tělesem a gravitačního 

zrychlení: 
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Za předpokladu, že částice jsou kulaté a tak velké, že disperzní prostředí je v porovnání s nimi 

považováno za kontinuum bez molekulární struktury a neuvažujeme mezi nimi srážky, můžeme 

podle Stokesova zákona určit odporovou sílu prostředí: 

 vrFR  06   [N] (2.8) 

Obrázek 2.17: Působící síly na částici v gravitačním poli. 
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Pokud jsou v hrubé disperzi přítomny kulové částice, můžeme sedimentační rychlost 

vypočítat podle rovnice, která je odvozena od Stokesovy rovnice 
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 [m/s], (2.9) 

kde d [m] je průměr částice, v [m/s] je rychlost částice, h [m] výška sedimentující disperze za dobu 

t [s],  ρ [kg/m3] je hustota částice, ρ0 [kg/m3] je hustota disperzního prostředí, η0 [Pa∙s] je viskozita 

disperzního prostředí, g [m/s2] je tíhové zrychlení a r [m] je poloměr částice [50], [51], [52]. 

Pro ustálený stav tedy podle rovnice (2.9) platí, že je rychlost sedimentace konstantní. 

Při srovnání rychlostí částic o stejné hustotě, dráze usazení, ale různých rozměrů je zřejmé, že 

se částice hrubých disperzí usazují během několika sekund až hodin. Pokud bychom takto 

sledovali koloidní disperze, jednalo by se o hodiny až stovky let [51]. 

2.9 Sedimentační analýza 

U tlumičů v automobilech, kde je MR kapalina neustále promíchávána, není problém 

sedimentační nestability tak kritický. Potíž nastává například u bezpečnostních systémů, 

kde dochází k aktivaci až po delší době a sedimentace částic je zde výrazná. Proto musí být 

každá vyrobená MR kapalina testována z hlediska sedimentační stability. 

Jelikož se jedná o hrubé disperze, měření probíhá sledováním sedimentační rychlosti 

v gravitačním poli. Sedimentace se nejčastěji měří v odměrném válci, kde je sledována výška 

(respektive objem) rozhraní nosné kapaliny od usazujících se částic. Pro většinu sedimentačních 

testů s MR kapalinami bývá tato metoda dostačující. Pokud je ovšem sledované rozhraní 

nezřetelné nebo je požadován detailnější průběh sedimentace ve vzorku, musíme použít přesnější 

měřící metody. S optickými metodami pro vyhodnocení sedimentace se setkáme nejčastěji 

ve zdravotnickém a chemickém průmyslu. Sedimentující část kapaliny může být také sledována 

díky své vodivosti. Tento způsob se nejvíce využívá ve stavebnictví. Pro měření sedimentace 

u magnetoreologických kapalin lze využít i magnetických vlastností částic. Pokud je připravena 

stabilní MR kapalina, lze pro zrychlení sedimentace využít i odstředivé pole. 

2.9.1 Optické metody 

Jak již bylo zmíněno, nejčastěji je sedimentační stabilita u MR kapalin sledována a měřena 

pouze v gravitačním poli. Jelikož se u MR kapalin setkáváme s problémem týkající se jejich 

neprůhlednosti či špatně rozlišitelné hranice mezi sedimentem a nosnou kapalinou, mohou být 

pro sledování sedimentace použity i jiné optické metody.  

 Rentgenové záření 

Využití rentgenového záření pro určení sedimentační stability je popsáno v článku od M. Lita a kol. [53]. 

V této studii byly srovnány dvě MR kapaliny. První kapalina byla připravena autory a nesla označení 

MRF-LM5 s částicemi v rozmezí velikosti 4–6 µm. Druhá kapalina byla komerční a to od společnosti 

LORD (MRF-132DG) s velikostí částic 8,87 µm. Hodnocena byla intenzita rentgenového záření 

a odpovídající hustota u dna vzorku. Hodnoty těchto veličin byly zaznamenávány po dobu čtyř týdnů. 

Autoři článku došli k závěru, že nově připravená suspenze vykazuje vyšší stabilitu.  
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 Analytická odstředivka LUMiSizer 

Pokud je vzorek při běžném pozorování v gravitačním poli příliš stabilní a pozorování by tak 

trvalo dlouhou dobu, je možné vzorek analyzovat v analytické odstředivce. Rychlost 

sedimentace tak můžeme výrazně urychlit, jelikož odstředivé pole bývá daleko silnější 

než zemské gravitační pole.  

Temperovaná odstředivka LUMiSizer použita v experimentální části umožňuje fotometricky 

pozorovat změnu koncentrace dispergovaných látek. Otáčky se mohou libovolně volit, 

a to až do 4 000 otáček za minutu (odstředivá síla 5–2300 g). Regulovat lze i rozsah teploty. 

Navíc může být v této odstředivce do příslušných kyvet umístěno až 12 vzorků, mezi nimiž je 

sedimentační stabilita porovnávána pomocí příslušného programu.  

Vyhodnocuje se zde profil transmitance blízkého infračerveného záření (NIR záření o vlnové 

délce 865 nm), který je nastavitelný v intervalu od 10 do 600 s. Pokud se tedy část vzorku 

vyčeří, dojde ke zvýšení průchodu zdroje světla vzorkem a transmitance se zvýší. Naopak 

u sedimentu dojde k opačnému projevu. Tento princip měření znázorňuje Obrázek 2.18.  

Stabilita zkoumaného vzorku je vyjádřena pomocí indexu nestability nebo rychlosti 

sedimentace. Analytická odstředivka LUMiSizer kromě vyhodnocení sedimentačních 

vlastností vzorku dokáže zpracovat i reologické vlastnosti a rozložení velikosti částic, což je 

pro zkoumání MR kapalin užitečné [54]. Obrázek 2.19 představuje příklad naměřeného 

transmitančního profilu. 

Obrázek 2.18: Princip měření na analytické odstředivce LUMiSizer [78]. 
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2.9.2 Měření ultrazvukem 

J. Rodríguez-López se ve své studii [55] zabývá měřením sedimentační rychlosti pomocí 

ultrazvuku. U této metody se měří rychlost zvuku procházejícího MR kapalinou, která je závislá 

na koncentraci přítomných částic. Autor pro experiment použil ultrazvuk o frekvenci 960 kHz 

a pro vybrané časy v průběhu sedimentace měřil rychlost zvuku. V této práci je porovnávána 

sedimentační stabilita komerční (MRF 132DG Lord Company) a nově připravené MR kapaliny 

(MRaraldite a MRaceite o rozdílných koncentracích). Výsledky tohoto měření znázorňuje 

Obrázek 2.20, kde jsou uvedeny hodnoty pouze pro prvních 24 hodin měření. U komerčních 

MR kapalin tedy nejsou vidět výrazné změny, jelikož je vzorek po tuto dobu velmi stabilní. 

Obrázek 2.19: Transmitanční profil naměřeného vzorku 2-30 (2 000 ot/min, 1,5 hodiny, 25°C).  

Obrázek 2.20: Grafická závislost změny rychlosti zvuku na čase. Vzorky se symbolem B byly 

měřeny v magnetickém poli (tzv. aktivovaném stavu) [55]. 
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Z výsledků můžeme také pozorovat, že pokud je přítomno magnetické pole a MR kapalina 

je v aktivovaném stavu, sedimentační stabilita se výrazně zvýší. Připravený vzorek MRaceite, 

znázorněný fialovou křivkou, je v neaktivovaném stavu nestabilní. Pokud se ovšem 

na MR kapalinu začalo působit magnetickým polem, sedimentace částic u vzorku výrazně 

poklesla. 

2.9.3 Měření změny indukčnosti 

Za průkopníka měření sedimentace MR kapalin se označuje S. R. Gorodkin [56]. 

Pro vyhodnocení výsledků zavedl novou konstantu. Jedná se o sedimentační konstantu S, která 

byla vypočtena jako poměr rychlosti sedimentace a gravitačního zrychlení. Rychlost 

sedimentace byla vyhodnocena pomocí centrifugy (viz Obrázek 2.21). Zařízení obsahuje 

naproti sobě umístěné vzorky MR kapalin. U každého vzorku jsou přítomny solenoidy, které 

jsou napojeny na měřič indukčnosti. Je důležité, aby solenoidy byla pokrytá oblast rozhraní 

nosné kapaliny a sedimentu.  

Jednou z výhod u této metody je schopnost sledovat sedimentaci kontinuálně. Jsme ovšem 

omezeni pouze na dosahující oblast solenoidu, který musí být v průběhu testu nehybný. 

Na tuto teorii navázalo několik dalších publikovaných prací, v kterých byly provedeny 

nepatrné modifikace pro získání přesnějších výsledků. Například v roce 2003 byla publikována 

práce od Chena a kol. [57], ve které autoři použili vylepšenou měřící cívku. Při experimentu 

dále nebyla použita centrifuga s odstředivou silou a sedimentace byla měřena pouze 

v gravitačním poli. Ngatu a Welerey představili studii [35], ve které se zabývají měřením 

MR kapalin obsahující nanočástice, přičemž solenoid je zde opět umístěn kolem určitého 

objemu MR kapaliny nacházející se ve válci. 

Obrázek 2.21: Schéma měřící aparatury navržené podle Gorodkina [56]. 
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2.9.4 Měření magnetické indukce 

Tato metoda měření sedimentace byla vyvinuta v roce 2015 na Fakultě strojního inženýrství 

v Brně, Ústav konstruování [58]. Při této metodě se měří magnetická indukce s využitím 

Hallovy sondy v mezeře magnetického obvodu, kde se nachází zkoumaný vzorek 

(viz Obrázek 2.22 znázorňující schéma aparatury). Při větší koncentraci magnetických částic je 

vyšší i magnetická permeabilita prostředí a z toho vyplývá, že je vyšší i magnetická indukce. 

Výsledkem je tedy závislost polohy sedimentu na čase. 

2.10 Aplikace MR kapalin 

MR kapaliny nabízejí řešení pro mnoho technických výzev, a to hlavně proto, že je tato kapalina 

řízena silou aplikovaného magnetického pole v reálném čase. Čím více se v poslední době 

zlepšují kvalitativní vlastnosti magnetických kapalin, tím více přibývá možností jejich využití. 

Ať už se jedná o tlumiče, strojírenství, stavebnictví, vojenskou techniku nebo medicínu [59]. 

 MR tlumič 

Nejběžnější formou zařízení využívající MR kapalinu jsou elektronicky řízené tlumiče [60]. 

Magnetoreologické tlumiče se svou konstrukcí příliš neliší od hydraulických. Největším 

rozdílem je přítomnost cívky vytvářející magnetické pole a nahrazení klasického hydraulického 

oleje MR kapalinou, která slouží jako pracovní náplň tlumiče. Jak ukazuje Obrázek 2.23, okolo 

pístu je umístěno několik cívek v přítomnosti MR kapaliny. Při aktivaci cívek elektrickým 

proudem kolem nich vznikne magnetické pole a magnetoreologická kapalina zvýší svou 

viskozitu [61]. 

Mechanický odpor tlumiče se může plynule měnit pouze změnou vstupního proudu 

do cívky [62]. Své využití najdou nejen v automobilovém průmyslu, ale například 

i ve stavebnictví, kde mají za úkol tlumit otřesy při seizmické aktivitě [10]. 

Obrázek 2.22: Schéma aparatury pro měření magnetické indukce u MR kapalin [58]. 
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 Brzdy a spojky 

Jedná se o zařízení pro přenos síly (brzdy) nebo točivého momentu (spojky). U těchto zařízení 

je základem rotující disk, který je obklopený MR kapalinou. To, jaký bude ve výsledku 

přenášený krouticí moment, určuje řídící proud z elektromagnetické cívky. Více informací 

o MR brzdách poskytuje například zdroj [63] a o spojkách [64].  

 Reproduktory 

V klasických reproduktorech je mezi permanentním magnetem a vibrující cívkou prázdný 

prostor vyplněný vzduchem. Ovšem tento prostor může být vyplněn MR kapalinou, která 

jednak účinně chladí cívku a také tlumí její kmity. To může u reproduktoru až o polovinu zvýšit 

jeho výkon při zachování rozměrů [59]. 

 Využití v medicíně 

Feromagnetickou kapalinu můžeme najít u těsnění nebo ložisek. Využití těchto aplikací 

můžeme najít nejen v průmyslu, ale například v medicíně. V článku [65]  je například popsáno, 

jak feromagnetická kapalina těsní hřídel umělého srdce. 

Protetickými náhradami končetin se zabývá obor nazývaný biomechatronika. Jedná se 

o interdisciplinární vědu, kde se spojují znalosti z biologie, neurovědy, elektroniky, mechaniky 

a robotiky. V tomto odvětví se můžeme setkat se zařízeními, která musí reagovat s lidskými 

kostmi, svaly či nervovým systémem. V praxi se například využívají ortézy využívající 

MR brzdu [66], [67]. 

S vývojem kompozitních částic přišla i myšlenka transportu látek v těle. Účinná látka může 

být navázána na speciálně vyvinuté částice pro transport v organismu se zachováním 

magnetických vlastností. Poté je možné pomocí vnějšího magnetického pole dopravit lék 

do cílové oblasti a následně ho zahřátím uvolnit [68], [69].  

Obrázek 2.23: Schéma MR tlumiče používaného ve stavebnictví [77]. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V článku od J. H. Park a kol. [70] se autoři zabývají stabilitou a reologickými vlastnostmi 

MR kapalin, jejichž nosnou kapalinou je emulze typu voda v oleji a karbonylové částice jsou 

hydrofilně ošetřeny aditivem Tween 80. 

Emulze byla vytvořena smícháním minerálního oleje a Spanu 80 (Aldrich Chemical) jakožto 

emulgátoru na magnetické míchačce a až poté se ke směsi pomalu přikapávala voda. Následně 

se celá emulze míchala po dobu 24 hodin při 800 otáčkách za minutu. Mezitím se částice 

z karbonylu železa nechaly chemisorbovat v aditivu Tween 80 (Aldrich Chemical) při 60 °C 

po dobu jedné hodiny. Částice byly po této době několikrát promyty vodou, aby došlo 

k odstranění přebytečného Tweenu 80. Dále byly tyto částice rozemlety na kulovém mlýnu 

značky Spex 8000. 

Stabilita výsledných MR kapalin byla vyhodnocena pouze vizuálním pozorováním. Suspenze 

byla nalita do uzavíratelných zkumavek, ve kterých byla sledována po dobu 150 hodin. 

Z výsledků je patrné (viz Obrázek 3.1), že suspenze obsahující částice chemisorbované 

Tweenem 80 vykazovali vyšší stabilitu v porovnání s MR kapalinami obsahující neupravené 

částice. Také bylo zjištěno, že se zvyšujícím se obsahem vody v kontinuální fázi (φ=0,3) se 

zlepšuje stabilizační účinek, ovšem na úkor zvyšující se viskozity v nulovém magnetickém poli, 

což není zcela žádoucí. 

Sedimentační poměr byl vypočítán jako: 
suspenzecelé

emulze

V

V
1  (3.1) 

Obrázek 3.1: Sedimentační poměr v závislosti na čase. TC jsou chemisorbované částice a C jsou 

neupravené částice. φ značí objemový zlomek vody v emulzi [70]. 
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M. J. Hato a kolektiv připravili magnetorologické kapaliny [71] s magnetickými částicemi 

(karbonylové železo CI) obsahující tři různé koncentrace organojílu. MR charakteristiky byly 

měřeny pomocí rotačních a oscilačních testů, ve kterých křivky vykazovaly nenewtonovské 

chování pro všechny vyšetřované vzorky. Autoři článku k měření použili rotační reometr (MCR 

300, Physica, Německo) připojeny k magnetoreologickému zařízení (MRD 180, Physica, 

Německo), které generuje homogenní magnetické pole kolmé ke směru smykového proudění. 

V této studii byly použity magnetické částice o průměru 4,25 μm a jako nosná kapalina byl 

použit olej Yubase (Yubase 8, SK Co, Korea). Jako aditivum byly použity organicky 

modifikované montmorillonitové částice jílu (OMMT; Cloisite 15A, komerčně zkrácen jako 

C15A), dodávané firmou Southern Clay Products, USA. Aditivum C15A bylo vybráno 

vzhledem k jeho vyššímu stupni hydrofobnosti.  

MR kapalina obsahovala 25 hm. % CI částic a koncentrace C15A byla upravena na 0,5; 1,0 

a 3,0 hm. % (zkráceny jako CI/0,5 C15A; CI/1,0 C15A a CI/3,0 C15A) vzhledem k celé 

suspenzi. Aby se při měření zajistily reprodukovatelné výsledky, suspenze byly mechanicky 

míchány za použití míchadla po dobu 2 minut před měřením.  

Obrázek 3.2 porovnává změny smykové viskozity u suspenzí v přítomnosti i v nepřítomnosti 

aditiv při čtyřech různých intenzitách magnetického pole a obsahu 3,0 hm. % jílu. Rozhodující 

roli hraje zvýšení smykové viskozity MR kapalin.  

Tato práce tedy prezentuje výsledky připravených MR kapalin obsahujících tři různé 

koncentrace organojílů. Bylo dokázáno, že přítomnost organického jílu o velikosti submikronu 

v suspenzi CI zajistila disperzi zvýšenou sedimentační stabilitu. 

  

Obrázek 3.2: Změna viskozity jako funkce smykové rychlosti pro čisté CI (otevřený symbol) 

a CI/OMMT suspenze (uzavřený symbol) [71]. 
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T. L. Sung a kolektiv ve své publikaci [72] připravili MR kapalinu obsahující železné 

částice CI o velikosti 4,5–5,2 μm dispergované v minerálním oleji jakožto nosné kapalině. 

Pro zvýšení stability disperze byly do suspenzí přidány organojíly (Cloisite 25A). Částice 

tvořily 30 obj. % suspenze a organojíly 3 obj. %. Chování suspenzí bylo pozorováno 

při ustáleném smykovém režimu, a to jak v přítomnosti, tak v nepřítomnosti magnetického pole.  

Obrázek 3.3 představuje snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu (SEM). Částice 

železa mají kulový tvar, kdežto částice jílu jsou tvaru nepravidelného. V nepřítomnosti 

magnetického pole nepravidelný tvar jílu inhibuje přímý fyzický kontakt CI částeček a tím se 

eliminuje shlukování částic do větších celků.  

Bylo zjištěno, že smykové napětí vykazuje konstantní hodnoty až do určité intenzity 

magnetického pole (viz Obrázek 3.4). V první fázi chování se při konstantním napětí 

tvořily struktury krátkých řetězců. V určitém bodě se tyto krátké řetězce začaly spojovat 

a vytvořily robustnější sloupcovitou strukturu. To mělo za následek zadržení horní rotující desky. 

Obrázek 3.3: Snímek CI částic a jílu z elektronového mikroskopu. Jíl je zvýrazněn čárkovanou 

linkou [72]. 

Obrázek 3.4: Smykové napětí jako funkce síly magnetického pole pro CI a CI/jíly v minerálním 

oleji (MO) [72]. 
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Stabilizační účinek jílu přítomného v MR kapalině potvrzuje Obrázek 3.5. U vzorku 

obsahujícího jíl totiž docházelo ke snížení sedimentačního poměru. Sedimentační stabilita 

mohla být zlepšena právě díky nepravidelnému tvaru jílu, jež zabránil flokulaci mezi CI 

částicemi. V tomto případě nedošlo ke znatelné změně magnetických vlastností. 

M. T. López-López a kolektiv se ve svém experimentu [42] zaměřili na MR kapaliny 

obsahující 10 obj. % železných částic, petrolej tvořící disperzní prostředí a organojíl v různých 

koncentracích, který byl použit jako aditivum pro sedimentační stabilizaci. Suspenze byla 

připravena smícháním předem určeného množství jílu a kerosinu. Po 5 minutách míchání 

v polyethylenové nádobě se utvořila homogenní disperze jílových částic. Poté byly přidány 

železné částice a celá směs se opět míchala po dobu 5 minut. 

Pro porovnání výsledků byla sedimentační stabilita sledována u koncentrovaných 

a zředěných suspenzí. Koncentrované suspenze obsahovaly 10 obj. % železa a měnil se zde 

poměr jílu. Vzorky byly porovnávány v odměrných válcích a byla měřena relativní výška 

sedimentu (viz Obrázek 3.6). U těchto vzorků se předpokládalo, že vyšší koncentrace organojílu 

zajistí tvorbu gelovité struktury, která by následně dokázala zpomalit sedimentaci částic. 

Z výsledků můžeme vidět, že sedimentace do zhruba dvou hodin probíhala velmi rychle 

a následně došlo k usazení částic u všech MR kapalin nezávisle na množství jílu. 

Obrázek 3.5: Sedimentační rychlost jako funkce času pro CI/jíl. Obrázek ukazuje MR kapalinu s jílem 

(vpravo) a bez jílu (vlevo) [72]. 
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Pro vytvoření zředěných suspenzí byly již zmíněné koncentrované suspenze zředěny 

v poměru 1:500 pomocí petroleje, který zde tvořil nosnou kapalinu. U zředěných suspenzí se 

sedimentační chování sledovalo prostřednictvím spektrofotometru (Milton Roy 

spectrophotometer model Spectronic 601, vlnová délka λ = 590 nm). Tyto výsledky poukazují 

na účinek koncentrace jílu, kde je zřejmé, že s rostoucí koncentrací jílu roste i sedimentační 

stabilita (viz Obrázek 3.7). Ovšem vzhledem k jeho nízké koncentraci v těchto suspenzích 

můžeme vyloučit tvorbu jílovitého gelu. Stability suspenze by proto muselo být dosaženo jiným 

mechanismem.  

 

Obrázek 3.6: Koncentrované suspenze. Závislost relativní výšky (h/h0) sedimentu na čase [42]. 

Obrázek 3.7: Absorbance An (A/A0) v závislosti na čase [42]. 
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V. R. Iyengar ve svém patentu [11] popisuje přípravu stabilní magnetoreologické kapaliny 

obsahující magnetizovatelné částice CI o velikost menší než 25 µm, nosnou kapalinu 

z polyalphaolefinu (Chevron Synfluid™ 2.5) a plastifikátoru (UNIFLEX™ DOS), tixotropní 

činidlo (CAB-O-SIL® Grade EH-5 nebo CLAYTONE® EM) a lubrikační přísadu (SLA 1614 

nebo SLA 1275). Nosná kapalina z polyalfaolefinu (dále jen PAO) obsahuje navíc 

změkčovadlo. Mazací aditivum má velikost částic rovnou nebo menší než 10 mikrometrů 

a zahrnuje minimálně jednu ze složek: polytetrafluorethylen, grafit či disulfid molybdenu. 

Mazací aditivum plní v MR kapalině funkci proti opotřebení a tření. Navíc neobsahuje těžké 

kovy, které představují nebezpečí pro životní prostředí. Nahrazuje tedy antimikrobiální aditiva 

na bázi fosforu a aditiva na bázi organomolybdenu, která se nacházejí v komerčních 

MR kapalinách. Protože lubrikační aditivum má velikost částic rovnou nebo menší než 10 µm, 

aditivum je snadněji včleněno do nosné tekutiny a může proniknout do mikroskopických štěrbin 

zařízení pro tlumení vibrací. 

Plastifikátor v nosné kapalině zabraňuje smršťování a degradaci jakéhokoliv těsnění 

v použitém zařízení. Jinak řečeno, začlenění plastifikátoru do nosné kapaliny způsobuje, 

že těsnění v zařízení pro tlumení vibrací bobtná a tím se reguluje jeho integrita.  

Pro 1 galónovou dávku se složky kapalného typu (nosná tekutina, včetně PAO a mazací 

přísady) nejprve smísí dohromady při nízkých smykových rychlostech (200–500 otáček 

za minutu). Následně se ke kapalným složkám přidá tixotropní činidlo a směs se míchá dalších 

20 minut. Po tomto kroku míchání se magnetizovatelné částice, ve formě prášku, pomalu 

přidávají za stálého míchání a potom se v míchání pokračuje další 1 hodinu. MR kapalina je 

poté vystavena míchání s vysokými otáčkami (2500–3500 otáček za minutu) po dobu zhruba 

10–30 minut.  

Další americký patent od R. T. Foistera a kol. [33] představuje magnetoreologickou kapalinu 

obsahující magnetické částice dispergované ve vícesložkovém kapalném systému. 

Ten zahrnuje alespoň dvě kapalné složky s různou povrchovou aktivitou (tzn. že jsou mísitelné, 

ale chemicky odlišné) a organickou stabilizační směs. Částice jsou udržovány v suspenzi 

pomocí tixotropního činidla. 

I v tomto případě byl pro kontinuální fázi použit polyalfaolefin, jakožto syntetický uhlovodík 

nepolárního charakteru a polární synetický diester DOS (diesterová kapalina dioktyl sebakát) 

používaný pro mazání a optimalizaci bobtnání těsnění. Poměry těchto olejů se v různých 

vzorcích liší. První například obsahuje 50–90 obj. % PAO a asi 10–50 obj. % DOS. Další vzorek 

obsahuje PAO a DOS v poměru přibližně 80:20. Tento poměr může být upraven 

pro optimalizaci bobtnání těsnosti, těkavosti, bodu tuhnutí, viskozity a podobně.  

Claytone® EM (komerčně dostupný od Southern Clay Products, Gonzales, Texas) 

je organojíl nepolární povahy a je tedy přednostně kompatibilní s PAO. Claytone® LS, také 

komerčně dostupný od Southern Clay Products, je polární organojíl a je tedy přednostně 

slučitelný s DOS. 
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Pro demonstraci rozdílů v kompatibilitě různých typů jílu s oleji, které jsou popsány výše, 

byla formulována řada čtyř základních kapalin: (1) 3 hm. % Claytone® EM dispergované 

při vysokých otáčkách v PAO; (2) 3 hm. % Claytone® EM dispergované při vysokých otáčkách 

v DOSu; (3) 3 hm. % Claytone® LS dispergované při vysokých otáčkách v PAO; a (4) 3 hm. % 

Claytone® LS dispergované při vysokých otáčkách v DOSu. Jako důkaz kompatibility měla 

směs 3 hm. % Claytone® EM s PAO konzistenci lehkého gelu, bez separace tekutiny z gelové 

sítě. Naproti tomu 3 hm. % Claytone® LS v PAO nevytvářel gel, ale vykazoval úplnou separaci 

a sedimentaci organojílu z kapalného prostředí. Separace a sedimentace byla způsobena 

nekompatibilitou povrchových sil Claytone® LS s PAO. 

Bylo zjištěno, že kombinace různých jílů v MR kapalině vykazuje žádanější výsledky 

v porovnání s použitím kteréhokoliv typu jílu samostatně. Důkazem je Obrázek 3.8, kde je 

smykové napětí v podstatě stejné, a to bez velkého zvýšení viskozity. Graf zobrazuje použití 

kombinace 3,5 hm. % Claytone® EM a 0,5 hm. % Claytone® LS v kapalné složce PAO:DOS 

v poměru hmotnosti 80:20. 

Níže uvedená Tabulka 3.1 ukazuje, že udržováním konstantní koncentrace Claytone® LS 

a zvyšováním koncentrace Claytone® EM lze viskozitu udržovat konstantní, zatímco se 

zvyšuje mez kluzu. Tento patent tedy popisuje, jak zachovat mez kluzu u MR kapaliny 

bez významného ovlivnění viskozity. 

EM/LS Ratio %/% by wt.) Yield Stress (Pa) Viscosity (cP) 

3,0/0,25 50 59 

3,0/0,5 100 71 

3,5/0,25 100 59 

3,5/0,5 150 67 

  

Obrázek 3.8: Grafické znázornění změny smykového napětí se zvyšující se smykovou rychlostí [33]. 

Tabulka 3.1: Rozdílný hmotnostní poměr EM/LS se změnou meze kluzu a viskozity [33]. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1 Použité chemikálie 

 OL-J 3 Paramo 

 OL-J 32 Paramo 

 Span 80 Sigma Aldrich, CAS 1338-43-8 

 Tween 80 Sigma Aldrich, CAS 9005-65-6 

 Claytone 40 BYK 

 Propylenkarbonát  Carl Roth GmbH, CAS 108-32-7 

4.2 Použité částice a nosná kapalina 

Na základě rešerše dostupné literatury byly vybrány částice, které lze využít k přípravě 

MR kapalin. Byly zakoupeny komerční částice z karbonylového železa od firmy BASF SE 

(CAS 7439-89-6, UN 3189) s průměrem v rozmezí 1,8–2,3 μm. Výrobcem uvedená hustota 

těchto částic je ρ = 7 800 kg/m3 při 20 °C.  

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3, nosná kapalina výrazně ovlivňuje výslednou viskozitu 

MR kapaliny a tím i její sedimentační stabilitu. Ovšem velmi vysoká viskozita (až gelová 

struktura) není vhodná pro plánované použití v tlumičích či jiných praktických aplikacích, 

jelikož dochází k potlačení magnetoviskózního jevu. Na tomto základě nám byla poskytnuta 

směs ložiskových olejů z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (výrobce společnost 

Paramo). Jejich směs nám sloužila pro experimenty jako základová nosná kapalina. Výsledný 

hmotnostní poměr použitých olejů uvádí Tabulka 4.1.  

Označení Typ oleje Viskozita při 20 °C [Pa∙s] Hmotnostní podíl [hm. %] 

OL-J 3 ložiskový 0,001 69 

OL-J 32 ložiskový 0,032 31 

Naměřená zdánlivá viskozita celkové směsi při teplotě 25 °C byla 0,010 Pa∙s, což zobrazuje 

Obrázek 4.3 na straně 43. Výrobce dále uvádí, že ložiskové oleje Paramo OL-J chrání součásti 

proti opotřebení, mají velmi dobrou odolnost proti oxidaci a nepůsobí agresivně na těsnící 

prvky, s nimiž jsou ve styku [73]. 

4.3 Použité přístroje a pomůcky 

 Analytické váhy S-603, Denver Instrument 

 Magnetická míchačka Cimarec i Poly 15, Thermo Scientific 

 Magnetická míchačka s teploměrem, Heidolph Instruments, Německo 

 Reometr AR-G2, TA Instruments, Velká Británie 

 Hřídelové míchadlo IKA RW 16 basic 

 Rotátor vertikální PTR-25, Grant-bio, Velká Británie 

 Disperzní analyzátor LUMiSizer, LUM GmbH, Německo 

 Další běžné laboratorní vybavení (laboratorní sklo, předvážky, pipety…) 

Tabulka 4.1: Hmotnostní podíl použitých olejů pro základový olej. 
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4.4 Parametry nastavení reometru 

Pro všechna měření nosných kapalin byl použit reometr AR-G2 od TA Instruments. Jelikož 

všechny měřené nosné kapaliny byly nízkoviskózní, byla pro měření použita geometrie 

soustředných válců s dvojitou mezerou. Měření bylo realizováno v ustáleném módu 

„Steady-state flow“ s tolerancí 5 % a tolerančním rozsahem tří bodů. Pro viskozitní křivku byla 

smyková rychlost nastavena od 0,1 do 1 000 1/s se 6 body na dekádu. Veškeré měření proběhlo 

při teplotě 25 °C. Vzorek byl vždy nadávkován po okraj geometrie, což přibližně odpovídá 

objemu 8 ml. Nastavení reometru a vyhodnocení naměřených dat bylo provedeno pomocí 

softwarů Rheology Advantage Instrument Control AR, Rheology Advantage Data Analysis 

a Microsoft (MS) Excel. 

Je nutné zmínit, že veškeré viskozitní měření bylo uskutečněno pouze pro nosné kapaliny. 

Pro MR kapaliny toto měření neproběhlo z důvodu časové náročnosti a velké spotřebě částic. 

4.4.1 Viskozitní křivka 

Pro měření viskozitních křivek byla ekvilibrace nastavena na dobu dvou minut. Tabulka 4.2 

uvádí hodnoty ostatních parametrů měření. Jak již bylo zmíněno, smyková rychlost byla 

nastavena na 0,1–1 000 1/s se 6 body na dekádu. 

Parametr Nastavení 

Smyková rychlost 0,1–1000 1/s 

Mód logaritmický 

Počet bodů na dekádu 6 

Maximální toleranční rozsah 5 % (pro 3 body) 

Maximální časový interval 2 minuty 

Měřící štěrbina 500 μm 

4.4.2 Tixotropní měření 

Tixotropie je jedna z reologických vlastností, která se objevuje u některých pseudoplastických 

a plastických systémů. Tyto látky jsou charakteristické tím, že při podrobení smykovému 

namáhání, jako je například míchání či třepání, vykazují z počátku vysokou zdánlivou 

viskozitu. Ta ovšem s časem postupně klesá díky postupnému přerušování původní struktury 

(nekovalentní vazby). Pokud systém necháme v klidu, vazby se znovu obnoví a viskozita se 

vrací k původní vysoké hodnotě (viz Obrázek 4.1) [74]. 

Tabulka 4.2: Parametry měření na reometru AR-G2 pro viskozitní křivky. 
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Pokud bychom chtěli toto chování popsat pomocí tokové křivky (viz Obrázek 4.2), dochází 

zde k vytvoření takzvané hysterezní smyčky. Ta je charakteristická tím, že se průběh naměřené 

tokové křivky neshoduje s průběhem při relaxaci systému [74].  

V experimentu byl nejprve sledovaný vzorek podroben nízké smykové rychlosti. Následně 

se rychlost zvýšila na 1 000 1/s a vzorek tak byl namáhán podstatně větší silou. Ve třetím kroku 

se smyková rychlost snížila opět na původní hodnotu a v této fázi se sledovala relaxace vzorku, 

tzn., za jak dlouhou dobu se viskozita nosné kapaliny vrátí do původního stavu po předchozím 

zatížení.  

 

Obrázek 4.1: Časový průběh zdánlivé viskozity tixotropního systému [74]. 

Obrázek 4.2: Toková křivka znázorňující tixotropní a newtonskou kapalinu [74]. 
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Nastavené parametry pro sledování tixotropního chování zkoumaných nosných kapalin uvádí 

pro jednotlivé kroky Tabulka 4.3 a  Tabulka 4.4. První tabulka se věnuje emulzím, u kterých 

byla v prvním a třetím kroku nastavena smyková rychlost na 0,1 1/s. Hodnota zdánlivé viskozity 

byla měřena každé 2 vteřiny pro první a druhý krok. V posledním kroku byla data získávána již 

každou vteřinu.  

Parametr Nastavená hodnota Čas [min] 

Temperační krok 25 °C 3 

1. krok s konstantní smykovou rychlostí 0,1 1/s 3 

2. krok s konstantní smykovou rychlostí 1 000 1/s 3 

3. krok s konstantní smykovou rychlostí 0,1 1/s 10 

Tabulka 4.4 obsahuje nastavení parametrů pro nosné kapaliny obsahující směs olejů, 

aditivum Claytone 40 a aktivátor (propylenkarbonát s vodou). U těchto vzorků byla hodnota 

smykové rychlosti nastavena pro první a třetí krok na 1 1/s. U nižších rychlostí docházelo 

ke zkreslování výsledků. V tomto případě byly hodnoty zdánlivé viskozity zaznamenávány 

každé 2 vteřiny po celou dobu měření. 

Parametr Nastavená hodnota Čas 

Temperační krok 25 °C 2 minuty 

1. krok s konstantní smykovou rychlostí 1 1/s 3 minuty 

2. krok s konstantní smykovou rychlostí 1 000 1/s 2 minuty 

3. krok s konstantní smykovou rychlostí 1 1/s 12 hodin 

Přesné složení vzorků použitých pro jednotlivá měření je vždy uvedeno v příslušné kapitole. 

4.5 MR kapaliny s emulzí jakožto nosnou kapalinou 

Tyto MR kapaliny obsahují emulzi typu voda v oleji jakožto nosnou kapalinu a karbonylové 

částice o průměru 1,8–2,3 μm, které jsou chemisorbované v Tweenu 80. Nosná kapalina byla 

složena ze směsi olejů od firmy Paramo (61 hm. % OLJ-3 a 39 hm. % OLJ-32), Spanu 80 

jakožto emulgátoru a deionizované vody (dále jen voda). Její přesné složení a příprava je 

uvedena v následující kapitole. V případě prvních vzorků se po přidání upravených částic celá 

suspenze nechala míchat 24 hodin na vertikálním rotátoru. MR kapaliny, u nichž se měřila 

sedimentační stabilita na analytické odstředivce, byly z důvodu malého množství 

rozdispergovány ručně v kádince. Veškerá příprava probíhala při laboratorní teplotě 28 °C. 

4.5.1 Příprava emulze typu voda v oleji 

Jak již bylo zmíněno výše, jako základ do připravených emulzí byla použita směs olejů o složení 

61 hm. % OLJ-3 a 39 hm. % OLJ-32 (dále jen olej). Na základě rešerše a zkušeností 

z bakalářské práce byl jako emulgátor vybrán Span 80.  

 

Tabulka 4.3: Parametry měření na reometru AR-G2 pro tixotropní měření (emulze).  

Tabulka 4.4: Parametry měření na reometru AR-G2 pro tixotropní měření (Claytone 40). 
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Do 50 ml kádinky bylo vždy naváženo potřebné množství oleje a Spanu 80 a následně byla 

po kapkách přidávána voda. Ta byla dávkována pomocí automatické pipety, díky které bylo 

pro každý experiment odměřeno vždy stejné množství vody. Za pomoci hřídelového míchadla 

jakožto dispergátoru byla optimalizována metoda pro přípravu emulzí, které dále sloužili jako 

nosné kapaliny pro MR suspenze. Po celou dobu přípravy byla nastavena rychlost míchání 

na 500 otáček za minutu. Nejvhodnější doba míchání pro samotný olej se Spanem 80 

byla stanovena na 30 minut. Následně byla přikapávána voda, se kterou se směs mísila dalších 

20 minut. Obrázek 4.3 porovnává zdánlivou viskozitu samotného oleje (směs olejů OLJ-3 

a OLJ-32) a připravené emulze s optimalizovanou dobou přípravy. 

Dále pak pro všechny zkoumané vzorky platilo jednotné složení. Ty obsahovaly 50 hm. % 

oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 45 hm. % vody. Emulze připravené optimalizovanou metodou s tímto 

poměrem složek byly označeny jako EM1. Pro měření sedimentační stability na analytické 

odstředivce byla pro porovnání připravena i emulze o složení 55 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 

80 a 40 hm. % vody (viz Měření sedimentační stability na analytické odstředivce I na straně 45). 

V tomto případě byly emulze označeny jako EM2.  
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Obrázek 4.3: Porovnání viskozitních křivek samotného oleje a emulze s optimalizovanou 

přípravou. 
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4.5.2 Chemisorpce částic  

Částice o průměru 1,8–2,3 μm byly naváženy do kádinky společně s Tweenem 80 v poměru 1:1. 

Celá suspenze byla řádně promíchána pomocí tyčinky a následně byla vložena do vodní lázně, 

kde se zahřívala na 60 °C po dobu 60 minut. Aparaturu pro přípravu částic zobrazuje 

Obrázek 4.4.  

Takto připravené částice se nechaly vychladnout a postupně byla do kádinky přidávána voda, 

kterou byly částice promývány, aby došlo k odstranění přebytečného tenzidu. Částice se vždy 

nechaly usadit a přebytečná voda s Tweenem 80 byla odlita. Pro urychlení sedimentace částic 

byl použit magnet, který byl přikládán ke dnu kádinky. Tento postup promývání byl opakován 

do té doby, dokud nedošlo k vymizení pěny indikující přítomnost Tweenu 80. Následně byly 

částice uloženy do sušárny vyhřáté na teplotu 40 °C, aby došlo k odpaření přebytečné vlhkosti. 

Doba sušení byla závislá na množství připravených částic. Dále bylo nutné částice během sušení 

promíchávat, aby nedošlo k jejich korozi.  

4.5.3 Měření sedimentační stability na analytické odstředivce I 

Na základě výsledků z přechozích experimentů byly připraveny MR kapaliny, jejichž nosná 

kapalina byla připravena pomocí hřídelového míchadla při 500 otáčkách za minutu. Nejprve 

byl olej míchán se Spanem 80 po dobu 30 minut. Následně byla po kapkách přidávána voda 

a výsledná emulze o hmotnosti 12 gramů se za stejných otáček nechala míchat dalších 20 minut 

při laboratorní teplotě.  

 

Obrázek 4.4: Aparatura pro přípravu částic. 
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Takto byly připraveny dva typy emulzí, které se lišily poměrem jednotlivých složek. První 

emulze obsahovala 50 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 45 hm. % vody (označena jako EM1) 

a druhá obsahovala 55 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 40 hm. % vody (EM2). Přesné složení 

připravených emulzí znázorňuje Tabulka 4.5.  

Označení emulze Složení 
Množství 

Teoretické [g] Navážené [g] [hm. %] 

EM1-N a EM1-U 

Olej 6,000 6,000 50 

Span 80 0,600 0,600 5 

Voda 5,400 5,400 45 

EM2-N a EM2-U 

Olej 6,600 6,610 55 

Span 80 0,600 0,600 5 

Voda 4,800 4,800 40 

Každá nosná kapalina připravena po 12 g stačila na přípravu dvou MR kapalin. První vždy 

obsahovala neupravené částice (zkráceně N) o průměru 1,8–2,3 μm. Druhá obsahovala stejné 

částice, které byly navíc modifikovány Tweenem 80 (upravené částice, zkráceně U). 

MR kapaliny s neupravenými částicemi byly připraveny proto, aby mohlo dojít k porovnání, 

zda upravené částice přispívají k sedimentační stabilitě. Sloužily tedy jako referenční vzorek. 

Navážené množství jednotlivých složek MR kapalin použitých pro měření sedimentační 

stability pomocí analytické odstředivky LUMiSizer zobrazuje Tabulka 4.6. Byly tedy 

připraveny MR kapaliny o hmotnosti 5 gramů, které obsahovaly 3,5 g částic (70 hm. %) a 1,5 g 

nosné kapaliny (30 hm. %). 

Dále byly pro porovnání připraveny MR kapaliny o stejném hmotnostním zastoupení částic, 

které obsahovaly jako kontinuální fázi referenční viskozitní standard. Tato kapalina o viskozitě 

1 001 mPa∙s při teplotě 25 °C (Sigma Aldrich, podle ISO 17025) byla vybrána na základě její 

největší podobnosti s naměřenou zdánlivou viskozitou použitých emulzí. U EM1 byla 

naměřena zdánlivá viskozita 2 282 mPa∙s (při smykové rychlosti 0,1 1/s) a u EM2 byla velikost 

této hodnoty 1 555 mPa∙s (při smykové rychlosti 0,1 1/s). 

MR kapaliny obsahující referenční viskozitní standard byly připraveny proto, aby bylo 

dokázáno, že zlepšená sedimentační stabilita není způsobena pouze zvyšováním viskozity 

nosné kapaliny. Vzorky obsahující standardy byly označeny jako ST1. I v tomto případě byly 

použity upravené (označené U) a neupravené částice (označené N). Tabulka 4.7 obsahuje 

hodnoty naváženého množství jednotlivých složek připravených suspenzí.  

 

Tabulka 4.5: Složení emulzí pro měření na analytické odstředivce I. 

Tabulka 4.6: Složení MR kapalin pro měření na analytické odstředivce I. 

MR 

kapalina 

Množství 

emulze [g] 

Množství 

částic [g] 

MR 

kapalina 

Množství 

emulze [g] 

Množství 

částic [g] 

EM1-N 1,501 3,500 EM1-U 1,500 3,500 

EM2-N 1,502 3,500 EM2-U 1,500 3,500 
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MR kapalina Množství emulze [g] Množství částic [g] 

ST1-N 4,501 10,499 

ST1-U 1,500 3,500 

MR kapalina obsahující standard a neupravené částice (označena ST1-N) byla připravena 

ve větším množství (15 g), jelikož byla měřena ve dvou opakováních. Nejprve proběhlo 

dlouhodobé měření trvající 17 hodin při 4 000 ot/min, po kterém následovalo měření při snížené 

rychlosti na 200 ot/min po stejnou dobu. 

Náležitě rozdispergované vzorky byly pomocí stříkačky s jehlou nadávkovány do speciálních 

polyakrylátových kyvet s optickou dráhou 2 mm určených pro měření na LUMiSizeru. Každý 

vzorek byl nadávkován do dvou kyvet pro porovnání výsledků. Po vložení kyvet 

do  LUMiSizeru byly nastaveny podmínky měření. Z výsledků prvního měření je patrné, 

že pro vzorky obsahující emulzi jakožto nosnou kapalinu postačí nastavení s nejnižšími 

otáčkami. Pro další měření bylo tedy nastaveno 200 otáček za minutu po dobu 17 hodin. Teplota 

byla nastavena na 25 °C. 

4.5.4 Měření sedimentační stability pomocí magnetické indukce 

Měření sedimentační stability pomocí magnetické indukce probíhalo na Fakultě strojního 

inženýrství VUT v Brně (zkráceně FSI v Brně). Princip tohoto měření byl uveden v kapitole 

Měření magnetické indukce na straně 31. Pro toto měření byla opět vybrána emulze jakožto 

nosná kapalina, konkrétně se složením 50 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 45 hm. % vody. 

V tomto případě se olej se Spanem 80 mísil 30 minut při 500 otáčkách za minutu a po přidání 

vody se emulze dispergovala při stejných otáčkách dalších 20 minut. Částice (1,8–2,3 μm) byly 

i v tomto případě ošetřeny Tweenem 80. Množství jednotlivých složek nosné kapaliny 

znázorňuje Tabulka 4.8.  

Složení 
Množství 

Teoretické [g] Navážené [g] [hm. %] 

Olej 40,000 39,970 50 

Span 80 4,000 4,010 5 

Voda 36,000 36,000 45 

Připravená MR kapalina obsahovala 30 obj. % částic a byla měřena po dobu 7 dnů. Podíl 

částic v MR kapalině byl zadán ze strany FSI, aby mohlo dojít k případnému porovnání 

výsledků s komerční MR kapalinou.  

4.6 MR kapaliny se směsí olejů jakožto nosnou kapalinou 

Další sada MR kapalin byla složena ze směsi ložiskových olejů od firmy Paramo 

(61 hm. % OLJ-3 a 39 hm. % OLJ-32), aditiva Calytone 40 od firmy BYK, aktivátoru 

propylenkarbonát a částic z karbonylového železa o průměru 1,8–2,3 μm. MR kapaliny 

o stejném složení byly připravovány i na FSI v Brně. Z důvodu možného porovnání výsledků 

bylo proto složení zachováno. 

Tabulka 4.7: Složení MR kapalin obsahující standard jakožto nosnou kapalinu. 

Tabulka 4.8: Složení emulze pro měření sedimentační stability na FSI. 
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Při přípravě nosných kapalin jsme se řídili pokyny od výrobce [49]. Nejprve se olej nechal 

mísit 15 minut při 500 otáčkách za minutu s Claytone 40 a až poté se přidal aktivátor 

propylenkarbonát, který byl namíchán v hmotnostním poměru 95:5 s vodou. Tato směs se 

následně míchala po dobu 15 minut při stejných otáčkách.  

Jelikož nebylo předem známo, jak se bude nosná kapalina při různém poměru složek chovat, 

byly připraveny dvě sady vzorků. První se lišila množstvím aditiva (1–6 hm. %) při zachovaném 

podílu aktivátoru (30 hm. %). V další sadě bylo zachováno množství aditiva (4 hm. %) a měnila 

se koncentrace aktivátoru (0–50 hm. %). Hmotnost aditiva byla vždy spočítána z hmotnosti celé 

nosné kapaliny a množství aktivátoru bylo pokaždé přepočítáno z hmotnosti aditiva. Viskozitní 

závislost složení na chování takto připravených nosných kapalin byla sledována na reometru 

AR-G2 od firmy TA Instruments. Parametry nastavení uvádí Tabulka 4.2. 

V případě prvního sledování sedimentační stability se po přidání částic celá suspenze nechala 

míchat na vertikálním rotátoru po dobu 24 hodin. Vzorky připravené k měření na analytické 

odstředivce byly z důvodu malého objemu smíchány ručně v kádince pomocí tyčinky. 

Při přípravě těchto MR kapalin nebyly částice nijak upravovány. 

4.6.1 Měření sedimentační stability na analytické odstředivce II 

Pro měření sedimentační stability suspenzí obsahujících organojíl (Claytone 40) jakožto 

aditivum bylo připraveno šest MR kapalin s různým zastoupením jednotlivých složek. I v tomto 

případě se při jejich přípravě vycházelo z již dříve provedených experimentů.  

Nejprve byl do 50 ml kádinky k oleji přidán Claytone 40 a celá směs byla míchána za pomocí 

hřídelového míchadla při 500 otáčkách za minutu po dobu 15 minut. Následně byl přidán 

aktivátor a takto připravená nosná kapalina se opět nechala mísit po stejnou dobu při stejné 

smykové rychlosti. Složení jednotlivých nosných kapalin znázorňuje Tabulka 4.9. Každá nosná 

kapalina měla finální hmotnost 12 g. Označení vzorků bylo provedeno následovně. První číslo 

určuje hmotnostní podíl aditiva (vztaženo k celé nosné kapalině) a druhé číslo za pomlčkou 

zastupuje hmotnostní podíl aktivátoru, který byl vypočítán vzhledem k množství aditiva. 

 

Tabulka 4.9: Složení nosných kapaliny pro měření na analytické odstředivce II. 

Složení 
2-30 4-30 6-30 

Teor. [g] Naváž. [g] Teor. [g] Naváž. [g] Teor. [g] Naváž. [g] 

Claytone 40 0,240 0,241 0,480 0,480 0,720 0,720 

Aktivátor 0,072 0,077 0,144 0,152 0,216 0,216 

Olej 11,688 11,685 11,376 11,377 11,064 11,064 

Složení 
4-10 4-35 4-50 

Teor. [g] Naváž. [g] Teor. [g] Naváž. [g] Teor. [g] Naváž. [g] 

Claytone 40 0,480 0,481 0,480 0,480 0,480 0,481 

Aktivátor 0,048 0,050 0,168 0,169 0,240 0,241 

Olej 11,472 11,470 11,352 11,355 11,280 11,282 
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Tabulka 4.10 obsahuje celkové složení MR kapalin po přidání částic. Vzorky obsahující 

částice o průměru 1,8–2,3 μm byly připraveny jejich navážením a přidáním do nosné kapaliny 

nacházející se v kádinkách. Poté byla suspenze důsledně promíchána za pomocí tyčinky. 

Připravené MR kapaliny o celkové hmotnosti 5 nebo 10 g obsahovaly pokaždé 70 hm. % částic.  

MR 

kapalina 

Množství nosné kapaliny [g] Množství částic [g] 

Teoretické Navážené Teoretické Navážené 

2-30 3,000 3,007 7,000 7,000 

4-30 1,500 1,516 3,500 3,504 

6-30 3,000 3,006 7,000 7,000 

4-10 1,500 1,507 3,500 3,501 

4-35 3,000 3,001 7,000 7,000 

4-50 1,500 1,505 3,500 3,502 

Takto připravené vzorky byly stejným způsobem jako v předchozím případě (viz kapitola 

Měření sedimentační stability na analytické odstředivce I na straně 45) nadávkovány 

do polyakrylátových kyvet s optickou dráhou 2 mm. I zde byl každý vzorek změřen dvakrát 

pro porovnání výsledků. Rychlost odstřeďování při prvním měření byla nastavena 

na 2 000 otáček za minutu a stabilita byla sledována po dobu 100 minut při teplotě 25 °C. 

Jelikož byla rychlost otáček příliš vysoká a u všech sledovaných vzorků došlo k téměř okamžité 

sedimentaci částic, byly do nových kyvet nadávkovány stejné vzorky a rychlost byla snížena 

na 400 otáček za minutu. Měření následně probíhalo po dobu 60 minut při zachování stejné 

teploty. 

  

Tabulka 4.10: Složení MR kapalin pro měření na analytické odstředivce II. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

5.1 Příprava MR kapalin s emulzí jakožto nosnou kapalinou 

5.1.1 Měření velikosti částic  

Aby bylo ověřeno, že se Tween 80 sorboval na částice, byl změřen průměr jak neupravených, 

tak upravených částic a výsledky byly mezi sebou následně porovnány. K potvrzení úspěšné 

modifikace magnetických částic byly využity následující metody. Nejprve byly částice 

o průměrech 6–9 µm změřeny na rastrovacím elektronovém mikroskopu. Jelikož nám tato 

metoda měření nepřinesla žádné výsledky, byl průměr stejných částic změřen pomocí 

laserového analyzátoru Sympatec HELOS (H2568) & RODOR. Více informací o těchto 

metodách měření a výsledcích měření je uvedeno v následujících odstavcích. 

 Rastrovací elektronový mikroskop 

Obecně elektronové mikroskopy pracují na podobném principu jako světelné mikroskopy, s tím 

rozdílem, že fotony jsou nahrazeny elektrony a skleněné čočky jsou vyměněny 

za elektromagnetické. Tyto čočky se v podstatě chovají jako cívky vytvářející magnetické pole [75]. 

V našem případě byl použit rastrovací elektronový mikroskop (viz Obrázek 5.1). Tento název 

vychází z anglického překladu scanning electron microscope, zkráceně SEM. SEM umožňuje 

zobrazit povrch vzorku, a to díky sekundárním anebo zpětně odraženým elektronům. Tento 

druh mikroskopu, jak napovídá sám název, pracuje na principu pohybu elektronového svazku 

po vzorku, a to řádek po řádku (v takzvaném rastru). Výsledný obraz je tak vytvořen postupným 

skenováním [75]. 

Jelikož jsou částice magnetické, muselo se při měření postupovat opatrně, aby nedošlo 

k poškození přístroje. Maximální bezpečné zvětšení tedy nestačilo na to, abychom potvrdili, 

či vyvrátili přítomnost vrstvy Tweenu 80 na částicích. 

 

 

Obrázek 5.1: Snímek ze SEM. Neupravené částice vlevo a upravené částice vpravo. Zvětšeno 10 000x. 
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 Sympatec HELOS (H2568) & RODOR 

Další přístroj použitý pro ověření přítomnosti Tweenu 80 na částicích byl laserový analyzátor 

Sympatec HELOS (H2568) & RODOR. Měření pomocí tohoto přístroje je založeno na metodě 

laserové difrakční analýzy, která je v současnosti nejpoužívanější metodou pro analýzu velkosti 

částic. Princip spočívá v tom, že vstupní monochromatické záření o vlnové délce 632,8 nm 

procházející soustavou je odráženo částicemi a následně detekováno. Výsledkem jsou 

frekvenční křivky, které zobrazují hustotu možnosti výskytu frakcí [76]. 

Pro toto měření byly použity částice s průměrem 1,8–2,3 µm, které v obou případech 

(upravené i neupravené) byly změřeny třikrát. Získali jsme tedy šest distribučních křivek, 

jejichž hodnoty byly vhodně zprůměrovány a byla k nim vypočítána příslušná směrodatná 

odchylka. Všechny výpočty byly provedeny pomocí programu MS Excel.  

Z kumulativních distribučních křivek Q bylo zjištěno, kolik procent částic má menší průměr 

než příslušná naměřená hodnota. Frekvenční distribuční křivka q, neboli hustota 

pravděpodobnosti, nám naopak udává, jaké zastoupení má daný průměr částic. Kombinací 

těchto křivek tak můžeme získat informace o maximální, minimální anebo průměrné velikosti 

částic v systému, případně jaká je velikost nejvíce se vyskytujících částic. 

Z výsledků je patrné (viz Obrázek 5.2), že u upravených částic byl naměřen větší průměr 

a můžeme tedy předpokládat, že se Tween 80 adsorboval na částice. Tato domněnka byla 

potvrzena i porovnáním číselných výsledků.  
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Obrázek 5.2: Distribuční křivky částic o průměru 1,8–2,3 µm. 
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Tabulka 5.1 znázorňuje zprůměrované výsledky pro kumulativní četnost (Q křivka) společně 

se směrodatnou odchylkou. Reprezentativní výsledky byly vybrány náhodně. Je zřejmé, 

že u upravených částic máme pro stejnou hodnotu rozměru částice nižší výsledek kumulativní 

četnosti. Dochází tedy k posunu distribuční křivky směrem doprava k vyšším hodnotám 

průměru částic. Jinak řečeno, upravené částice v porovnání s neupravenými dosahují stejné 

hodnoty Q při vyšším průměru částic. To dokazuje, že v případě upravených částic došlo 

ke zvětšení jejich rozměrů a Tween 80 je tedy na částicích přítomen.  

x [µm] 
Q [%] 

Neupravené částice Upravené částice 

1,2 12,9 ± 0,2 10,9 ± 0,5 

1,8 33,0 ± 0,3 30,3 ± 0,8 

2,1 45,0 ± 0,3 42,3 ± 0,7 

2,5 60,1 ± 0,3 57,8 ± 0,6 

3,0 75,4 ± 0,2 73,7 ± 0,5 

3,6 87,2 ± 0,2 86,1 ± 0,4 

Spočítaná směrodatná odchylka je dostatečně nízká a nejedná se tedy o chybu měření. Průměr 

částic zobrazuje Tabulka 5.2. Při porovnání naměřených výsledků s rozsahem velikostí uvedených 

od výrobce, má přibližně polovina částic větší rozměr než uvedená horní hranice 2,3 µm. 

⌀ x [µm] 

Neupravené částice Upravené částice 

2,38 ± 0,01 2,46 ± 0,03 

5.1.2 Příprava emulze 

Dále bylo zjišťováno, zda různé postupy přípravy ovlivňují finální vlastnosti nosné kapaliny. 

Byla sledována především její homogenita a stabilita v čase a závislost zdánlivé viskozity 

na smykové rychlosti. V první fázi byla porovnávána metoda přípravy pomocí magnetické 

míchačky a hřídelového míchadla, následně byla zjišťována vhodná doba míchání jednotlivých 

složek.   

 Magnetická míchačka 

Při přípravě prvních emulzí, jejichž viskozitní křivky byly stanovovány na reometru, byla jako 

dispergátor použita magnetická míchačka. Do 50 ml kádinky bylo naváženo potřebné množství 

oleje a Spanu 80. Tato směs se nechala mísit po dobu 5 minut a následně bylo přikapáváno 

potřebné množství vody. Rychlost míchání byla po celou dobu nastavena na 500 otáček 

za minutu. Po přidání vody byla kádinka zakryta parafilmem a emulze se nechala dispergovat 

po dobu 24 hodin.  

 

Tabulka 5.1: Naměřené hodnoty kumulativní četnosti u upravených a neupravených částic. 

Tabulka 5.2: Průměr velikostí částic. 
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Tento způsob přípravy byl ovšem vyhodnocen jako neideální. Magnetická míchačka se 

během míchání zahřívala a tím docházelo k vypařování a následné kondenzaci vody uvnitř 

kádinky, jak znázorňuje Obrázek 5.3. Kratší čas míchání, který by zabránil odpaření vody, 

nebyl dostatečný pro vytvoření stabilní emulze.  

Míchání emulze ze spodu pomocí magnetické míchačky bylo tedy vyhodnoceno jako 

nevhodné. Proto bylo pro přípravu dalších emulzí použito hřídelové míchadlo. 

 Hřídelové míchadlo 

Jelikož magnetická míchačka nestačila na to, aby mohla být připravena homogenní emulze, 

bylo pro přípravu dalších vzorků použito hřídelové míchadlo. Postup přípravy a složení vzorků 

byl zachován (50  hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 45 hm. % vody). Byly připraveny emulze, 

u kterých se nejprve nechal mísit olej se Spanem 80 po dobu 5 minut při 500 otáčkách za minutu 

a následně byla přikapávána voda se zachováním rychlosti míchání. Výsledná nosná kapalina 

se následně nechala homogenizovat po dobu 60 minut při laboratorní teplotě 28 °C. Po uplynutí 

tohoto času vykazovala emulze vyšší kinetickou stabilitu v porovnání s emulzí připravenou 

na magnetické míchačce.  

Pro zjednodušení jsou v následujícím textu jako „starý postup“ přípravy označeny emulze 

vzniklé dispergací na magnetické míchačce. Naopak jako „nový postup“ jsou označeny 

emulze připravené pomocí hřídelového míchadla. 

 Následně byl proveden test, při kterém se vždy 10 ml emulze připravené jak starým, 

tak novým postupem nadávkovalo do zkumavky a byla vizuálně sledována a porovnávána 

jejich kinetická stabilita. Již po první hodině pozorování byla u vzorků připravených starým 

postupem vidět hranice, kde docházelo k oddělování vodné fáze od olejové. U emulzí 

připravených novým postupem došlo k tomuto rozdělení až zhruba po 24 hodinách.  

Předpoklad, že příprava emulzí druhou metodou je efektivnější, dokazují i výsledky z reometru 

(viz Obrázek 5.4).  

Obrázek 5.3: Vzorek emulze na magnetické míchačce po 24 hodinách míchání. 



54   

Jak již bylo zmíněno, u tlumičů v automobilech, kde je MR kapalina neustále promíchávána, 

není kinetická nestabilita tak významným problémem. Problém nastává například u bezpečnostních 

systémů, kde dochází k aktivaci až po delší době a sedimentace částic je zde výrazná.  Proto je 

pro praxi důležité, aby MR kapalina měla co nejvyšší počáteční viskozitu. Pokud totiž nedochází 

k jejímu promíchávání a není tedy namáhána žádnou smykovou silou, zvýšená viskozita napomáhá 

ke zpomalení sedimentace částic. Pokud je však MR kapalina namáhána smykovou silou, dojde 

u ní ke snížení viskozity, která podporuje magnetoviskózní efekt. 

Emulze připravená novou metodou v porovnání s emulzí připravenou starou metodou 

vykazovala s vyšší zdánlivou viskozitu pro nižší smykové rychlosti (pseudoplastické chování). 

Byla tedy připravena emulze, jejíž reologické chování může napomoci ke zlepšení kinetické 

stability MR kapalin s mnohonásobně kratší dobou přípravy. Z tohoto důvodu byly všechny 

další emulze připravovány právě tímto způsobem. 

5.1.3 Vhodná doba míchání při přípravě emulze 

Dále bylo potřeba určit, jaký vliv má doba míchání na stabilitu emulze. Proto byla připravena 

zásobní emulze, ze které se ve zvolených časech odebíral vzorek, u něhož byla následně pomocí 

reometru stanovena viskozitní křivka. Postup byl opět takový, že se olej se Spanem 80 nechal 

po dobu 5 minut míchat a následně byla přikapávána voda. Rychlost míchání byla po celou dobu 

nastavena na 500 ot/min. Od okamžiku přidání vody byl měřen čas, během kterého byl odebrán 

vzorek, jenž byl následně vyhodnocen na reometru. Jednalo se o časy: 2, 25, 60 a 85 minut. 

Vzorek odebraný ihned po přidání vody nejevil dostatečnou stabilitu ani homogenitu. Pro vyšší 

odběrové časy viskozitní křivky emulze nevykazovaly výrazné změny. 

Pro doplnění časové řady byla připravena nová zásobní emulze o stejném složení. Časy 

pro odebírání vzorků od okamžiku přidání vody nyní byly 10, 40, 70 a 105 minut. Ovšem během 

přípravy došlo ke změně doby míchání samotného oleje a Spanu 80. Místo obvyklých 5 minut 

se směs míchala 60 minut. Po vyhodnocení a porovnání výsledků s předchozím měřením bylo 

zjištěno, že počáteční zdánlivá viskozita se u všech nově naměřených vzorků výrazně zvýšila.  
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Obrázek 5.4: Porovnání přípravy emulzí (50 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 45 hm. % vody). 
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Aby došlo k potvrzení či vyvrácení výsledků předchozího měření byla připravena další série 

emulzí, u nichž se zkoumal vliv doby míchání oleje se Spanem 80 před přidáním vody. Složení 

(50 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 45 hm. % vody) i rychlost otáček byla zachována. 

U prvního vzorku se olej se Spanem 80 mísil po dobu 5 minut a u druhého vzorku byl čas 

prodloužen na 65 minut. Po přidání vody se oba vzorky nechaly míchat na hřídelovém míchadle 

po dobu 50 minut. Z výsledků můžeme vidět (viz Obrázek 5.5), že u vzorku s delší dobou 

míchání je zdánlivá viskozita při nízkých smykových rychlostech výrazně vyšší. Rozdíl mezi 

naměřenými viskozitami jednotlivých vzorků byl při nejnižší smykové rychlosti přibližně 

trojnásobný. 

Následně byly připraveny vzorky emulzí, u kterých byl sledován vliv doby míchání oleje 

se Spanem 80 ještě před přidáním vody. Jednotlivé vzorky byly připraveny po dvanácti gramech 

do kádinky o objemu 50 ml. Toto množství stačilo na to, aby byl vzorek řádně promíchán a jeho 

část byla následně vyhodnocena na reometru. Emulze se skládaly z 50 hm. % oleje (6 g), 

5 hm. % Spanu 80 (0,6 g) a 45 hm. % vody (5,4 g). Vše bylo opět po celou dobu mícháno 

při 500 otáčkách za minutu na hřídelovém míchadle. Po přidání vody se emulze 

homogenizovala dalších 20 minut. Tabulka 5.3 obsahuje složení čtyř připravených emulzí 

s časy míchání oleje se Spanem 80.  

Složení [g] 
Časy míchání [min] 

15 20 30 40 

Span 80 0,600 0,603 0,601 0,615 

Olej 6,008 6,005 6,001 6,005 

Tabulka 5.3: Složení emulzí s časy míchání oleje a Spanu 80. 

Obrázek 5.5: Viskozitní křivky porovnávající vliv doby míchání oleje se Spanem 80. 
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Viskozitní křivky emulzí, u nichž se při přípravě lišila doba míchání oleje se Spanem 80 

před přidáním vody, zobrazuje Obrázek 5.6. Časem 20 minut je označena doba dispergace 

po přidání vody. Jelikož i zde platí, že je výhodnější vyšší zdánlivá viskozita pro nízké smykové 

rychlosti a rozdíl mezi viskozitní křivkou pro časy míchání 30 a 40 minut je minimální, lze čas 

30 minut považovat za dostačující.  

V návaznosti na předchozí výsledky byl dále při přípravě emulzí sledován vliv doby míchání 

po přidání vody. Za stejných podmínek byly připraveny zásobní roztoky oleje se Spanem 80, 

které se nechaly mísit po dobu 30 minut. Od okamžiku, kdy se do směsi přidala voda, byl měřen 

čas přípravy. Vzorky pro měření na reometru byly odebírány v časech: 10, 20 a 50 minut. 

Z výsledků viskozitních křivek emulzí (viz Obrázek 5.7) můžeme vidět, že se zvyšujícím se 

časem dispergace roste i počáteční viskozita pro nejnižší smykové rychlosti. Z důvodu časové 

náročnosti přípravy nosné kapaliny byl vybrán čas 20 minut.  
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Obrázek 5.6: Viskozitní křivky emulzí s různou dobou míchání oleje a Spanu 80. 
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Jako vhodný a dostatečný čas pro přípravu homogenní emulze s vysokou počáteční 

viskozitou byl zvolen na 30 minut pro mísení oleje se Spanem 80 před přidáním vody. 

Po přidání vody byl zvolen čas míchání 20 minut, přičemž rychlost otáčení hřídelového 

míchadla byla po celou dobu nastavena na 500 otáček za minutu. Emulze připraveny touto 

optimalizovanou metodou s označením EM1 nám dále budou sloužit jako nosné kapaliny 

pro magnetoreologické suspenze. 

Dále byla připravena emulze o složení 55 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 40 hm. % vody. 

Nosná kapalina s tímto poměrem složek připravená optimalizovanou metodou byla označena 

jako EM2. Tato emulze byla přichystána pro zjištění a porovnání viskozitní křivky s předchozí 

emulzí EM1. I v tomto případě bylo do 50 ml kádinky naváženo potřebné množství jednotlivých 

složek pro 12 g vzorku. Složení připravené nosné kapaliny obsahuje Tabulka 5.4. 

Složení 
Hmotnost [g] 

Teoretická Navážená 

Olej 6,600 6,606 

Span 80 0,600 0,601 

Voda 4,800 4,800 

Rychlost míchání na hřídelovém míchadle byla opět nastavena na 500 otáček za minutu. Čas 

míchání oleje se Spanem 80 byl nastaven na 30 minut. Následně se přikapávala voda a celá 

emulze se dispergovala po dobu dalších 20 minut. Porovnání viskozitních křivek pro EM1 

a EM2 zobrazuje Obrázek 5.8. Je patrné, že emulze obsahující větší množství vody vykazuje 

vyšší počáteční viskozitu. 

Tabulka 5.4: Složení EM2 pro měření viskozitní křivky. 
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Obrázek 5.7: Viskozitní křivky emulzí s různou dobou míchání po přidání vody. 
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Výsledky budou dále použity při vyhodnocování sedimentační stability na analytické 

odstředivce. 

5.1.4 Projev tixotropie u emulze 

Během měření bylo vypozorováno, že pokud emulze nebyla po přípravě okamžitě nadávkována 

do reometru, byla u ní naměřena poněkud vyšší počáteční viskozita. Tento jev je známkou toho, 

že vytvořená nosná kapalina vykazuje tixotropní chování. 

Hodnota zdánlivé viskozity byla měřena každé 2 vteřiny. U prvních pokusů byl čas 

posledního kroku nastaven na 3 minuty. Jelikož viskozita v tomto kroku stále klesala, byla zde 

doba měření prodloužena na 10 minut a hodnota viskozity byla zaznamenávána každou vteřinu. 

Pro toto měření byla použita emulze připravená optimalizovanou metodou nesoucí 

označení EM2.  

Obrázek 5.9 představuje naměřené výsledky, z kterých můžeme potvrdit tixotropní chování. 

První krok při konstantní smykové rychlosti 0,1 1/s simuluje odpočinek vzorku. Zdánlivá 

viskozita se zde téměř nemění a zůstává konstantní. Vzhledem k tomu, že emulze vykazují 

pseudoplastické chování, dochází u nich při zatížení vysokou smykovou rychlostí (1 000 1/s) 

k výraznému poklesu viskozity. Při opětovném nastavení smykové rychlosti na 0,1 1/s dochází 

u vzorku k téměř okamžité relaxaci. Takto rychlá relaxace (obnovení struktury a viskozity) je 

pro kinetickou stabilitu MR kapalin žádoucí. 
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5.1.5 Výsledky sedimentační stability z analytické odstředivky I 

První měření sedimentační stability na analytické odstředivce bylo provedeno u MR kapalin 

nesoucí označení 2-30, 6-30 a 4-35 (Claytone 40-aktivátor) společně se vzorkem EM1-N 

(50 hm. % olej, 5 hm. % Span 80, 45 hm. % voda, neupravené částice) a ST1-N (referenční 

viskozitní standard, neupravené částice). Jak již bylo zmíněno, suspenze jsou pojmenovány 

podle použité nosné kapaliny, která byla připravena optimalizovanou metodou. Hmotnostní 

poměry složek pro jednotlivé nosné kapaliny byly vybrány tak, aby reprezentovaly celou 

zkoumanou oblast. Všechny připravené MR kapaliny obsahují 70 hm. % karbonylových částic 

o průměru 1,8–2,3 µm.  

Přesné složení MR kapalin bylo uvedeno v kapitolách Měření sedimentační stability na 

analytické odstředivce I a Měření sedimentační stability na analytické odstředivce II. Vzorek 

obsahující emulzi byl pro toto měření připraven samostatně a jeho složení zobrazuje 

Tabulka 5.5. Na přípravu MR kapaliny bylo použito 1,504 g této nosné kapaliny a 3,501 g 

neupravených částic z karbonylového železa. 

Složení 
EM1-N 

Teoretická hmotnost [g] Navážená hmotnost [g] 

Olej 6,000 6,001 

Span 80 0,600 0,602 

Voda 5,400 5,400 

Bylo tedy připraveno 5 různých MR kapalin, přičemž každá z nich byla pomocí injekční 

stříkačky nadávkována do polyakrylátových kyvet, které byly následně vloženy do analytické 

odstředivky LUMiSizer. Měření bylo nastaveno na 4 000 otáček za minutu po dobu 17 hodin, 

a to při teplotě 25 °C.  

Tabulka 5.5: Složení EM1-N pro 1. měření sedimentační stability na analytické odstředivce. 

Obrázek 5.9: Závislost zdánlivé viskozity na čase pro emulzi EM2. 
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Obrázek 5.10 představuje příklad jednoho naměřeného transmitančního profilu. Konkrétně 

se jedná o vzorek nesoucí označení 6-30. Jak již bylo zmíněno, tato MR kapalina se 70 hm. % 

částic obsahuje kontinuální fázi založenou na směsi ložiskových olejů (OLJ-3 a OLJ-32), 

která obsahuje 6 hm. % aditiva Claytone 40 a 30 hm. % aktivátoru (vztaženo k aditivu).  

Z výsledků indexů nestability (viz Obrázek 5.11) je patrné, že u všech vzorků dochází 

při 4 000 otáčkách za minutu k úplnému usazení částic (viz Obrázek 5.12). Ovšem při porovnání 

těchto výsledků již v tuto chvíli můžeme tvrdit, že MR kapalina obsahující referenční viskozitní 

standard (ST1-N) jakožto nosnou kapalinu je ze všech nejméně stabilní. K usazení částic došlo 

v případě tohoto vzorku nejrychleji. Lze tedy konstatovat, že provedené modifikace 

u MR kapalin mají pozitivní vliv na kinetickou stabilitu studovaných kapalin. 

Obrázek 5.10: Transmitanční profil vzorku 6-30 (4 000 ot/min, 17 hodin, 25 °C). 

Obrázek 5.11: Porovnání indexů nestability pro první sadu vzorků. 
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První měření pro vybrané MR kapaliny o různém složení tedy ukázalo, že při rychlosti 

míchání 4 000 otáčkách za minutu došlo u všech vzorků k usazení částic, a to téměř okamžitě. 

Proto byly pro další sedimentační měření upraveny podmínky.  

Měření sedimentační stability na analytické odstředivce bylo dále rozděleno na dvě skupiny. 

V jedné byly měřeny MR kapaliny obsahující emulzi jakožto nosnou kapalinu a ve druhé 

kontinuální fáze obsahovala v různých poměrech aditivum Claytone 40 s aktivátorem. Jelikož 

byly vzorky obsahující emulze nejméně stabilní, byla u nich frekvence otáček snížena 

na 200 otáček za minutu (17 hodin, 25 °C). Vzorky obsahující Claytone 40 vykazovaly 

při porovnání indexů nestabilit vyšší stálost, a proto u nich byla nastavena rychlost 

na 400 otáček za minutu (1 hodina, 25 °C). V této kapitole se budeme podrobněji zabývat právě 

první skupinou. 

Byly připraveny MR kapaliny s emulzí jakožto nosnou kapalinou, které nesou označení 

EM1-N, EM1-U, EM2-N, EM2-U. Dále byly připraveny dva vzorky, jejichž nosnou kapalinu 

tvořil referenční viskozitní standard (1001 mPa∙s při 25 °C). Jeden opět obsahoval neupravené 

a druhý upravené částice (ST1-N a ST1-U). Přesná příprava a složení MR kapalin bylo uvedeno 

v kapitole Měření sedimentační stability na analytické odstředivce I. Všechny připravené 

suspenze obsahovaly 70 hm. % částic.  

Měření bylo v tomto případě nastaveno na 200 otáček za minutu, a to po dobu 17 hodin 

při teplotě 25 °C. I zde byl jeden vzorek nadávkován vždy do dvou kyvet. Za těchto podmínek 

mělo být dokázáno, že částice chemisorbované Tweenem 80 mají pozitivní vliv 

na sedimentační stabilitu.  

Obrázek 5.12: Usazené vzorky po 17hodinovém měření při 4 000 otáčkách za minutu. 
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To bylo dokázáno při porovnání výsledků indexů nestabilit (viz Obrázek 5.13). Pokud mezi 

sebou porovnáme MR kapaliny lišící se pouze složením emulze (EM1 a EM2) tak můžeme 

vidět, že čím vyšší podíl vody nosná kapalina obsahovala, tím stabilnější byla i výsledná 

suspenze. Pokud se zaměříme na vliv upravených částic (vzorky s označením N a U), můžeme 

pozorovat, že u MR kapalin tyto částice výrazně přispívají k sedimentační stabilitě, a to 

i u vzorku obsahující standard jakožto nosnou kapalinu. Tento poznatek dokazuje, že Tween 80 

sorbovaný na částicích přispívá k sedimentační stabilitě jak za pomoci jeho interakce s vodou 

v emulzi, tak díky zvětšení objemu částic. 

Jelikož byly u emulzí jakožto nosných kapalin naměřeny různé počáteční viskozity 

při nejnižší smykové rychlosti, byla u nich stanovena mez toku. Ta byla následně porovnávána 

s indexy nestability pro příslušné suspenze. Mez toku byla vypočítána ze závislosti smykového 

napětí na smykové rychlosti pomocí softwaru MS Excel pro každou emulzi. Pomocí tohoto 

programu byla lineární část proložena regresní přímkou (aproximace daných hodnot přímkou 

metodou nejmenších čtverců). Při vyjádření přímky rovnicí (5.1) hledáme hodnoty 

koeficientů b. 

 xbay   (5.1) 

Tabulka 5.6 shrnuje naměřené hodnoty indexů nestability MR kapalin včetně jejich průměru 

a vypočítanou mez toku pro oba typy emulzí. 

MR kapalina 
Index nestability Mez toku 

[Pa] 1 2 průměr 

EM1-N 0,192 0,201 0,197 0,2597 

EM1-U 0,084 0,066 0,075 0,2597 

EM2-N 0,244 0,252 0,248 0,1692 

EM2-U 0,069 0,067 0,068 0,1692 

Tabulka 5.6: Indexy nestability s mezí toku nosné kapaliny I. 

Obrázek 5.13: Indexy nestability pro MR kapaliny s emulzí jakožto nosnou kapalinou. 
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Obrázek 5.14 porovnává závislost průměrných hodnot indexu nestability na vypočítané mezi 

toku. Platí tedy pravidlo, že se zvyšující se mezí toku emulze roste i stabilita MR kapaliny. 

Z histogramu je patrné, že v případě suspenzí obsahujících upravené částice se výsledky téměř 

neliší. Z toho můžeme usuzovat, že v přítomnosti chemisorbovaných částic Tweenem 80 je 

výsledná kinetická stabilita MR kapalin téměř nezávislá na složení emulze. 

5.1.6 Výsledky sedimentační stability z měření pomocí magnetické indukce 

V tomto případě byla připravena jedna MR kapalina o objemu 100 ml. Na základě předchozích 

experimentů a výsledků byla jakožto nosná kapalina vybrána emulze (EM1 50 hm. % oleje, 

5 hm. % Spanu 80 a 45 hm. % vody), ve které byly dispergovány chemisorbované částice 

Tweenem 80 (1,8–2,3 μm). Připravená MR kapalina obsahovala 30 obj. % částic a byla měřena 

po dobu 7 dnů. Podíl částic v suspenzi byl zadán ze strany FSI, aby mohlo dojít k případnému 

porovnání výsledků s komerční MR kapalinou.  

Z výsledků závislosti polohy rozhraní sediment-nosná kapalina na čase (viz Obrázek 5.15) je 

patrné, že k sedimentaci částic dochází téměř okamžitě a rychlost je téměř konstantní. Proto 

byly naměřené body znázorňující tuto závislost proloženy regresní přímkou (viz rovnice (5.1)), 

jejíž směrnice nám udává, s jakou rychlostí dochází k sedimentaci částic. Hodnota této rychlosti 

byla vypočítána na 0,0945 mm/h. 

Obrázek 5.14: Závislost indexu nestability na mezi toku nosné kapaliny I. 
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Obrázek 5.16 ukazuje, jak připravená MR kapalina vizuálně vypadala po 2, 7 a 14 dnech. 

Můžeme vidět, že se MR kapalina rozdělila na tři fáze, jelikož dochází k rozdělení složek 

z emulze. 
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Obrázek 5.15: Závislost polohy rozhraní na čase. 

Obrázek 5.16: Sedimentační stabilita MR kapaliny po 2, 7 a 14 dnech. 
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5.2 Příprava MR kapalin se směsí olejů jakožto nosnou kapalinou 

Nejprve byla zjišťována možnost přípravy a výsledná stabilita nosné kapaliny pomocí 

viskozitních křivek změřených na reometru AG-G2 (TA Instruments). V prvních pokusech byla 

nosná kapalina připravena tak, že byly všechny složky (olej, Claytone 40, 

propylenkarbonát/voda v poměru 95/5) naváženy do kádinky a následně důkladně promíchány 

tyčinkou. Tento postup byl testován na dvou vzorcích o hmotnostním poměru aditiva 2 a 4 %. 

Hmotnost aktivátoru byla přepočítána z hmotnosti aditiva, aby odpovídala 40 hm. % aditiva. 

Každý vzorek byl připraven pro dvě měření. Bylo zjištěno, že tato metoda přípravy není ideální, 

jelikož během čekání vzorku na měření docházelo k sedimentaci aditiva a vzorek nebyl 

dostatečně homogenní. Pro přehlednost byla tato metoda v následujícím textu označena jako 

„stará příprava“.  

Jelikož předchozí technika přípravy nebyla zcela ideální, bylo pro další vzorky použito 

k dispergaci hřídelové míchadlo (dále jen „nová příprava“). Byly opět použity nosné kapaliny 

o stejném složení jako v předchozím odstavci. V tomto případě se však nejprve míchal olej 

s aditivem po dobu 15 minut a až následně byl přidán aktivátor. Celá směs se opět míchala 

po dobu 15 minut a to při 500 otáčkách za minutu. Vzorky připravené touto metodou byly 

vizuálně výrazně stabilnější. Ovšem při porovnání viskozitních křivek nosných kapalin 

připravených starým a novým způsobem (4 hm. % aditiva a 40 hm. % aktivátoru) můžeme 

vidět, že při nové přípravě dochází ke snížení zdánlivé viskozity při nižších smykových 

rychlostech (viz Obrázek 5.17). Jelikož byla nosná kapalina připravovaná novou metodou 

při přípravě míchána rychlostí 500 ot/min, došlo u ní ke snížení hodnot zdánlivé viskozity 

pro nízké smykové rychlosti. Experimentálně bylo zjištěno, že se jedná o tixotropní kapalinu, 

která po odeznění deformace v podobě zvýšené smykové rychlosti při přípravě nevykazuje 

okamžitou relaxaci struktury (nárůst viskozity na původní hodnotu před deformačním krokem). 
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Obrázek 5.17: Porovnání staré a nové přípravy (4 hm. % Claytone a 40 hm. % aktivátoru). 



66   

5.2.1 Popis tixotropního chování nosné kapaliny 

Protože bylo u nosné kapaliny v předchozím měření pozorováno pseudoplastické chování a nosná 

kapalina při vyšších otáčkách během přípravy vykazovala nižší počáteční viskozitu (při 0,1 1/s), 

byl připraven jeden vzorek nosné kapaliny, u něhož bylo sledováno tixotropního chování.  

Stejným postupem jako v předchozím případě (15 minut míchání oleje s Claytonem 40, 

následně byl přidán aktivátor a směs se míchala dalších 15 minut při 500 otáčkách za minutu) 

byla připravena nosná kapalina. Ta obsahovala 4 hm. % aditiva Claytone 40, které byly 

vypočítány z celkové hmotnosti nosné kapaliny, a 30 hm. % aktivátoru, které byly vypočítány 

z hmotnosti aditiva. Tabulka 5.7 obsahuje složení použité nosné kapaliny. 

Složení 
4 hm. % aditiva a 30 hm. % aktivátoru 

Teoretická hmotnost [g] Navážená hmotnost [g] 

Claytone 40 0,480 0,481 

Aktivátor 0,144 0,148 

Olej 11,376 11,377 

I v tomto případě byla hodnota zdánlivé viskozity měřena každé 2 vteřiny, a to pomocí 

reometru AR-G2 od firmy TA Instrument (geometrie soustředných válců s dvojitou mezerou). 

Teplota byla nastavena na 25 °C a smyková rychlost byla nejdříve nastavena u prvního a třetího 

kroku na 0,1 1/s. Jelikož při této rychlosti docházelo ke zkreslování výsledků a body byly 

nahodilé, byla tato rychlost zvýšena na 1 1/s. U druhého kroku byla rychlost nastavena 

na 1 000 1/s.  

V prvních měřeních byly časy pro jednotlivé kroky nastaveny na 3 minuty, 2 minuty 

a 5 minut. Ovšem během posledního kroku po zvýšeném namáhání (při smykové rychlosti 

1 000 1/s) nedocházelo v daném časovém intervalu k dostatečné regeneraci struktury nosné 

kapaliny, a proto bylo nutné tento čas prodloužit. Doba tohoto času byla určena na 12 hodin 

(viz Tabulka 4.4).  

Tabulka 5.7: Složení nosné kapaliny pro sledování tixotropie. 
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Obrázek 5.18 potvrzuje tixotropní chování připravené nosné kapaliny. Z výsledků je patrné, 

že ani po 12 hodinách nastavených ve třetím kroku nedošlo k dostatečné regeneraci struktury. 

To, že zdánlivá viskozita ve třetím kroku zhruba po 25 minutách měření překonala hodnoty 

z prvního kroku, je způsobeno přípravou nosné kapaliny. Jelikož byla před měřením stejně jako 

v reometru namáhána vysokou smykovou rychlostí, nestihla kapalina zrelaxovat a hodnoty 

viskozit jsou proto v prvním kroku nižší. Relaxace je v tomto případě velmi pomalá a pokračuje 

i po 12 hodinách. Proto byla dále zkoumána taková rychlost otáček, při kterých docházelo 

k dostatečné dispergaci Claytonu 40 a zároveň nedocházelo k významnému snížení viskozity 

vlivem tixotropie. 

Byly připraveny vzorky se 2 hm. % aditiva a 40 hm. % aktivátoru. Každý vzorek byl míchán 

při různých otáčkách po stejně dlouhou dobu a to celkem 30 minut. Po vizuální stránce byl 

dostatečně homogenní vzorek připravený až při rychlosti 300 otáček za minutu. Ovšem 

za nejvhodnější rychlost bylo určeno 500 otáček za minutu. Tento vzorek byl dostatečně 

homogenní a nedocházelo u něho k dramatickému snížení viskozity při porovnání výsledků 

s mícháním nosné kapaliny ručně (viz Obrázek 5.17). Tento postup přípravy byl tedy použit 

pro všechna další měření. 

5.2.2 Vliv aditiva na chování nosné kapaliny 

Bylo připraveno pět vzorků s různým poměrem aditiv. Každý vzorek byl připraven 

již optimalizovanou metodou po 15 gramech do 50 ml kádinky. To bylo dostatečné množství 

na to, aby byl vzorek řádně rozdispergován a aby následně jeho část mohla být nadávkována 

do reometru. Hmotnost aktivátoru byla vypočítána z hmotnosti aditiva tak, aby odpovídala jeho 

30 hm. %. Toto množství bylo určeno na základě doporučeného dávkování od výrobce. 

Hodnoty navážek jednotlivých složek znázorňuje Tabulka 5.8. 

 

Obrázek 5.18: Závislost zdánlivé viskozity na čase pro nosnou kapalinu obsahující Claytone 40. 
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Složení [g] 
Množství Claytone 40 

1 hm. % 2 hm. % 4 hm. % 5 hm. % 6 hm. % 

Claytone 40 0,150 0,301 0,602 0,751 0,901 

Aktivátor 0,042 0,095 0,181 0,227 0,290 

Olej 14,802 14,617 14,225 14,030 13,830 

I v tomto případě byly vzorky připraveny pomocí hřídelového míchadla. Nejprve se mísil 

olej s Claytonem 40 po dobu 15 minut při 500 otáčkách za minutu. Po tomto čase byl přidán 

aktivátor a celá směs se za stejných otáček dále míchala 15 minut.  

Při nízkých smykových rychlostech je zdánlivá viskozita vždy vyšší u vzorků s přibývající 

koncentrací aditiva (viz Obrázek 5.19). Platí tedy pravidlo, že se zvyšujícím se obsahem aditiva 

roste i počáteční viskozita, přičemž první naměřená hodnota u vzorku s 6 hm. % aditiva je 

zhruba 50 krát větší než naměřená zdánlivá viskozita pro vzorek obsahující 1 hm. % 

Claytone 40 při stejné smykové rychlosti 0,1 1/s.  

Jelikož byly u nosných kapalin obsahující Claytone 40 jakožto aditivum naměřeny různé 

počáteční viskozity pro nejnižší smykové rychlosti, byla u nich dále stanovena mez toku. 

Ta byla vypočítána stejným způsobem jako pro emulze podle rovnice (5.1). Z lineární části 

závislosti smykového napětí na smykové rychlosti proložené regresní přímkou (aproximace 

daných hodnot přímkou metodou nejmenších čtverců) byla stanovena směrnice přímky, která 

udává mez toku (viz Tabulka 5.9). Pro 1 hm. % a 2 hm. % se hodnota meze toku téměř neliší 

a nedochází tu k žádnému trendu. Od 4 hm. % však mez toku pro danou kapalinu výrazně roste. 

 

 

Tabulka 5.8: Složení vzorků pro měření vlivu množství aditiva (30 hm. % aktivátoru). 

Obrázek 5.19: Viskozitní křivky pro různé koncentrace Claytone 40 (30 hm. % aktivátoru). 
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Složení Mez toku [Pa] 

1 hm. % Claytone 40 0,0015 

2 hm. % Claytone 40 0,0014 

4 hm. % Claytone 40 0,0128 

5 hm. % Claytone 40 0,0407 

6 hm. % Claytone 40 0,1124 

Z výsledků je tedy zřejmé, že Claytone 40 vykonává funkci tixotropního zahušťovadla. Jako 

organofilní produkt Claytone 40 v organických médiích bobtná a vytváří tak gelovou strukturu, 

která je stabilizována vodíkovými vazbami mezi jednotlivými částečkami. Se zvyšujícím se 

množství tohoto aditiva roste i síť gelové struktury, což má za následek zvýšení zdánlivé 

viskozity, případně meze toku. 

Vybrané nosné kapaliny s poměry jílu 2, 4 a 6 hm. % (dále označeny jako 2-30, 4-30 a 6-30) 

byly dále použity pro přípravu MR kapalin, u nichž se sledovala sedimentační stabilita pomocí 

analytické odstředivky. 

5.2.3 Vliv aktivátoru na chování nosné kapaliny 

Nosné kapaliny, u nichž byla sledována změna v důsledku množství přítomného aktivátoru, 

byly připraveny stejným způsobem jako vzorky pro sledování vlivu aditiva. Bylo připraveno 

šest vzorků po 12 gramech do 50 ml kádinky o různé koncentraci aktivátoru. Množství 

aktivátoru bylo opět vypočítáno z hmotnosti aditiva, přičemž hmotnost aditiva byla zachována 

na 4 hm. % (počítáno z hmotnosti celé nosné kapaliny). Množství navážek jednotlivých složek 

znázorňuje Tabulka 5.10.  

Složení [g] 
Množství aktivátoru 

10 hm. % 20 hm. %  30 hm. %  35 hm. %  40 hm. %  50 hm. % 

Claytone 40 0,480 0,480 0,481 0,480 0,481 0,481 

Aktivátor 0,051 0,115 0,142 0,169 0,197 0,241 

Olej 11,472 11,425 11,378 11,352 11,326 11,279 

 Pro porovnání byl připraven i vzorek, který neobsahoval žádné množství aktivátoru. 

Z výsledků můžeme vidět (viz Obrázek 5.20), že bez přidaného aktivátoru se zdánlivá viskozita 

se smykovou rychlostí téměř nemění a samotný Claytone 40 tak nemá ve směsi výrazný účinek. 

Tím bylo dokázáno, že pro dosažení plné účinnosti jílu je nezbytný přídavek polárního 

aktivátoru ve formě propylenkarbonátu s vodou v poměru 95:5. Dále platí pravidlo, že se 

zvyšujícím se množstvím aktivátoru při zachování podílu aditiva roste i počáteční viskozita. 

Tabulka 5.9: Vypočítané meze toku nosné kapaliny obsahující různé koncentrace Claytone 40. 

 

Tabulka 5.10: Složení vzorků pro měření vlivu množství aktivátoru (4 hm. % aditiva). 
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Pro bližší porovnání Obrázek 5.21 znázorňuje viskozitní křivky nosné kapaliny obsahující 

4 hm. % Claytone 40 bez přidaného aktivátoru a samotnou směs olejů. 

I zde byly u nosných kapalin naměřeny různé počáteční viskozity pro nejnižší smykové 

rychlosti. Z tohoto důvodu byla stejným způsobem jako v předchozím případě pro jednotlivé 

vzorky určena mez toku.  Vypočítané hodnoty zobrazuje Tabulka 5.11. Se zvyšující se 

koncentrací přidaného aktivátoru (při zachování 4 hm. % Claytone 40) rostou i hodnoty 

příslušných mezí toku. To nasvědčuje tomu, že přídavek aktivátoru napomáhá k tvorbě 

fyzikálních vazeb mezi částicemi aditiva a v nosné kapalině se tak tvoří gelová struktura. 

 

Obrázek 5.20: Viskozitní křivky pro různé koncentrace aktivátoru (4 hm. % Claytone 40). 
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Obrázek 5.21: Viskozitní křivka pro směs olejů a nosnou kapalinu bez aktivátoru. 
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Složení Mez toku [Pa] 

10 hm. % aktivátoru 0,0031 

20 hm. % aktivátoru 0,0103 

30 hm. % aktivátoru 0,0128 

35 hm. % aktivátoru 0,0152 

40 hm. % aktivátoru 0,0200 

50 hm. % aktivátoru 0,0302 

Pro přípravu MR kapalin sledovaných na analytické odstředivce byly vybrány nosné kapaliny 

obsahující 10, 35 a 50 hm. % aktivátoru při zachování 4 hm. % aditiva Claytone 40. Dále budou 

tyto reprezentativní vzorky označeny jako 4-10, 4-35 a 4-50, kde i zde první číslo označuje 

množství aditiva a číslo za pomlčkou je spojováno s množstvím aktivátoru. 

5.2.4 Sedimentační stabilita v gravitačním poli 

Byly připraveny první vzorky MR kapalin obsahující 60 hm. % částic. Nosná kapalina byla 

připravena již zmíněným způsobem. Po dobu 15 minut se při 500 otáčkách za minutu mísil olej 

s aditivem pomocí hřídelového míchadla. Následně byl přidán aktivátor, po kterém se směs 

dispergovala dalších 15 minut při zachování otáček. Hodnoty složek pro nosné kapaliny 

znázorňuje Tabulka 5.12. 

Složení 

1 (4 hm. % adit., 

40 hm. % aktiv.) 

2 (4 hm. % adit., 

30 hm. % aktiv.) 

3 (6 hm. % adit., 

40 hm. % aktiv.) 

Teor. [g] Naváž. [g] Teor. [g] Naváž. [g] Teor. [g] Naváž. [g] 

Claytone 40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60 

Aktivátor 0,16 0,16 9,48 9,48 0,24 0,23 

Olej 9,44 9,44 0,12 0,13 9,16 9,17 

Nosná kapalina se následně nadávkovala do uzavíratelných zkumavek a byly přidány částice. 

Celá suspenze vážila 10 g, z nichž 7 g tvořili samotné částice. Takto hotová MR kapalina se 

nechala míchat po dobu 24 hodin na vertikálním rotátoru. Tabulka 5.13 ukazuje složení 

připravených MR kapalin. 

Složení [g] MR kapalina č. 1  MR kapalina č. 2  MR kapalina č. 3  

Částice 6,06 6,02 6,02 

Nosná kapalina 4,10 4,10 4,03 

Tabulka 5.11: Vypočítané meze toku nosné kapaliny obsahující různé koncentrace aktivátoru. 

 

Tabulka 5.12: Složení nosných kapalin pro MR kapaliny. 

Tabulka 5.13: Složení MR kapalin (60 hm. % částic). 
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Během prvních 24 hodin nebyly vidět žádné změny a MR kapalina se pro všechny tři vzorky 

zdála sedimentačně stabilní (viz Obrázek 5.22). Ovšem problémem u těchto vzorků byla špatná 

viditelnost rozhraní sedimentu a nosné kapaliny, a to z důvodu přilnutí částic na stěnu 

zkumavky. Z důvodu časové náročnosti sedimentace a špatné viditelnosti sedimentu byly 

připraveny další vzorky, u kterých byla sedimentační stabilita sledována na analytické 

odstředivce LUMiSizer. 

Pro porovnání byl připraven i vzorek, který obsahoval pouze olej jakožto nosnou kapalinu 

a částice. U této MR kapaliny došlo do 30 minut k sedimentaci částic. Tím bylo dokázáno, že 

přítomnost vybraných aditiv pozitivně ovlivňuje kinetickou stabilitu MR suspenzí. Kapaliny 

bez přidaného aditiva nebyly dále studovány. 

5.2.5 Výsledky sedimentační stability z analytické odstředivky II 

I pro MR kapaliny obsahující aditivum Claytone 40 jakožto stabilizátor byla pro měření 

sedimentační stability vybrána analytická odstředivka LUMiSizer. Pro toto měření byly 

vybrány vzorky nesoucí označení 2-30, 4-30, 6-30, 4-10, 4-35 a 4-50, jejichž přesné složení 

a postup přípravy byl uveden v kapitole Měření sedimentační stability na analytické odstředivce 

II na straně 48. Všechny připravené suspenze obsahovaly 70 hm. % částic.  

Na základě prvního dlouhodobého měření (4 000 otáček za minutu, 17 hodin, 25 °C) bylo 

v tomto případě nastaveno 400 otáček za minutu, a to po dobu jedné hodiny. I v tomto případě 

byl každý vzorek pro kontrolu nadávkován do dvou polyakrylátových kyvet. 

Při porovnání výsledků indexů nestability (viz Obrázek 5.23) můžeme pozorovat, že u vzorku 

obsahujícího nejmenší množství aditiva Claytone 40 (2 hm. % – vzorek 2-30) a nejmenší 

množství aktivátoru (10 hm. % vztaženo k aditivu – vzorek 4-10) byla naměřena nejnižší 

stabilita.  

Obrázek 5.22: MR kapaliny po 24 hodinách. 
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Obrázek 5.24 představuje naměřený transmitanční profil pro nejméně stabilní MR kapalinu 

nesoucí označení 4-10. Můžeme zde pozorovat, že v každém kroku měření dochází k posunu 

rozhraní mezi sedimentem a nosnou kapalinou. 

Naopak Obrázek 5.25 představuje transmitanční profil nejstabilnější MR kapaliny. Jedná se 

o vzorek obsahující 4 hm. % aditiva Claytone 40 (vztaženo k celé nosné kapalině) a 35 hm. % 

aktivátoru (vtaženo k aditivu). 

 

 

Obrázek 5.24: Transmitanční profil vzorku 4-10 (400 ot/min, 1 hodina, 25 °C). 

Obrázek 5.23: Indexy nestability pro MR kapaliny obsahující Claytone 40. 
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I v tomto případě byly u nosných kapalin naměřeny různé počáteční viskozity při nejnižší 

smykové rychlosti, a proto byla pro zkoumané MR kapaliny stanovena mez toku. Ta byla 

následně porovnávána s indexy nestability. Mez toku byla vypočítána stejným způsobem jako 

u emulzí, a to ze závislosti smykového napětí na smykové rychlosti pomocí softwaru MS Excel. 

Lineární část byla tedy proložena regresní přímkou (aproximace daných hodnot přímkou 

metodou nejmenších čtverců). Při vyjádření přímky rovnicí (5.1) byly vyhodnoceny hodnoty 

koeficientů b. 

Tabulka 5.14 shrnuje naměřené hodnoty indexů nestability MR kapalin včetně jejich průměru 

a vypočítanou mez toku pro všechny nosné kapaliny. 

MR kapalina 
Index nestability Mez toku 

[Pa] 1 2 průměr 

2-30 0,184 0,203 0,194 0,0014 

4-10 0,284 0,268 0,276 0,0031 

4-30 0,046 0,025 0,036 0,0128 

4-35 0,013 0,020 0,017 0,0152 

4-50 0,033 0,025 0,029 0,0302 

6-30 0,029 0,036 0,033 0,1124 

Tabulka 5.14: Indexy nestability s mezí toku nosné kapaliny II. 

Obrázek 5.25: Transmitanční profil vzorku 4-35 (400 ot/min, 1 hodina, 25 °C). 
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Obrázek 5.26 porovnává závislost průměrných hodnot indexu nestability na vypočítané mezi 

toku. Hodnoty jsou seřazeny podle vzrůstající meze toku. Na základě dosažených výsledků 

můžeme tvrdit, že se zvyšující se mezí toku roste i stabilita MR kapalin, přičemž u vzorků 4-30, 

4-35, 4-50 a 6-30 jsou výsledky téměř totožné. Neplatí tedy pravidlo, že čím větší množství 

daných složek, tím větší stabilita. Nicméně suspenze vykazující nejvyšší sedimentační stabilitu 

obsahovala 4 hm. % Claytone 40 a 35 hm. % aktivátoru (vztaženo k aditivu). Pokud by tedy 

v praxi byla dostačující příslušná mez toku (viskozita) u nosné kapaliny, jeví se tato 

MR kapalina jako nejvhodnější a to i díky jejímu složení, jelikož tato MR kapalina obsahuje 

jak průměrné množství aditiva, tak aktivátoru.  

 

  

Obrázek 5.26: Závislost indexu nestability na mezi toku nosné kapaliny II. 
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6 ZÁVĚŘ 

Tato diplomová práce se zabývá přípravou hrubodisperzních suspenzí s magnetoreologickými 

vlastnostmi s přídavkem vhodných aditiv zvyšujících sedimentační stabilitu, u nichž byla 

studována kinetická stabilita.  

Nejprve byla zkoumána MR kapalina obsahující emulzi jakožto nosnou kapalinu s aditivem 

Span 80. Přítomnost tohoto aditiva jakožto emulgátoru má výhodu v tom, že se jedná 

o biologicky odbouratelný tenzid a nezatěžuje tak životní prostředí.  

Z výsledků viskozitních křivek je patrné, že emulze vykazuje pseudoplastické chování. Toto 

chování je pro finální MR kapalinu žádoucí, jelikož u ní v klidovém stavu dochází 

k pomalejšímu usazování částic vlivem zvýšené zdánlivé viskozity. Pokud je suspenze uvedena 

do pohybu, její viskozita v neaktivovaném stavu klesá a je tak podpořen magnetoviskózní efekt. 

Při přípravě emulze bylo dále zjištěno, že se zvyšující se dobou míchání samotného oleje 

s aditivem Span 80 před přidáním vody roste i hodnota zdánlivé viskozity pro nejnižší smykové 

rychlosti. Tento trend platí i pro celou dobu míchání od okamžiku přidání vody. 

Při porovnání výsledků indexů nestability změřených na analytické odstředivce je patrné, 

že přítomnost částic sorbovaných aditivem Tween 80 způsobila v MR kapalině výrazné 

zlepšení kinetické stability. Hydrofilně ošetřené částice karbonylového železa byly 

pravděpodobně přitahovány k molekulám vody obsažených v emulzi a zároveň byly navzájem 

stericky odpuzovány mezi sebou, čímž nedocházelo k jejich agregaci. Dále je z tohoto 

porovnání patrné, že v přítomnosti chemisorbovaných částic Tweenem 80 je výsledná kinetická 

stabilita MR kapalin téměř nezávislá na složení emulze. 

Měření sedimentační stability pomocí magnetické indukce bylo provedeno u MR kapaliny 

v práci označené jako EM1-U. Z naměřených výsledků závislosti polohy rozhraní 

sediment-nosná kapalina na čase byla vypočítána hodnota sedimentační rychlosti 

na 0,0945 mm/h. 

V druhé části experimentální práce byly připraveny MR kapaliny obsahující aditivum 

Claytone 40. Stejně jako v případě emulzí i zde bylo u nosné kapaliny potvrzeno 

pseudoplastické chování. Bylo zjištěno, že Claytone 40 v nosné kapalině vykonává funkci 

tixotropního zahušťovadla a ovlivňuje tak její tokové chování. Jelikož se jedná o organofilní 

produkt, lze předpokládat, že v organickém médiu bobtná a vytváří tak gelovou strukturu. 

Tato struktura byla pravděpodobně stabilizována slabými vodíkovými vazbami mezi 

jednotlivými částečkami aditiva. Dále bylo zjištěno, že k dosažení plné účinnosti jílu dochází 

až po přidání aktivátoru (polypropylenkarbonát/voda v hmotnostním poměru 95/5). Čím větší 

bylo zastoupení aditiva i aktivátoru v nosné kapalině, tím vyšší byla i naměřená počáteční 

zdánlivá viskozita při nejnižší smykové rychlosti. 

Pro sedimentační testy na analytické odstředivce byly vybrány MR kapaliny o takovém 

složení, které zastupovalo celou zkoumanou oblast. Konkrétně se jednalo o vzorky v práci 

označené jako 2-30, 4-30, 6-30, 4-10, 4-35 a 4-50. Při porovnání výsledků indexů nestability 

můžeme pozorovat, že u vzorků obsahujících nejmenší množství aditiva Claytone 40 (2 hm. % 

– vzorek 2-30) a nejmenší množství aktivátoru (10 hm. % vztaženo k aditivu – vzorek 4-10) 

byla naměřena nejnižší stabilita. U ostatních MR kapalin jsou výsledky téměř totožné.  
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Nicméně suspenze vykazující nejvyšší sedimentační stabilitu obsahovala 4 hm. % aditiva 

Claytone 40 a 35 hm. % aktivátoru (vztaženo k aditivu). Pokud by tedy v praxi byla dostačující 

příslušná mez toku (viskozita) pro nosnou kapalinu, jeví se tato MR kapalina jako nejvhodnější, 

a to i díky jejímu složení, jelikož suspenze obsahuje jak průměrné množství aditiva, tak 

aktivátoru. Bylo tedy dokázáno, že u připravených MR kapalin s přídavkem aditiva Claytone 40 

od firmy BYK došlo k výraznému zpomalení sedimentace. 

V rámci této diplomové práce byly připraveny dva typy magnetoreologických kapalin 

s vybranými aditivy, u kterých byla vhodnými experimenty prokázána zvýšená sedimentační 

stabilita.  

Cíle práce byly splněny. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ATRP atom transfer radical polymerization 

CI Carbonyl Iron (karbonylové železo) 

CO oxid uhelnatý 

DOS diesterová kapalina dioktyl sebakát 

EM1-N/U emulze 1 (50 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80, 45 hm. % vody), 

neupravené/upravené částice 

EM2-N/U emulze 1 (55 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80, 40 hm. % vody), 

neupravené/upravené částice 

Fe(CO)5 pentakarbonyl železa 

Fe2O3 oxid železitý (hematit) 

Fe3O4 oxid železnato-železitý (magnetit) 

HLB hydrophiliclipophilic balance (hydrofilně-lipofilní rovnováha) 

Hm. %  hmotnostní procento 

MO minerální olej 

MR kapalina magnetoreologická kapalina 

O/V emulze typu olej ve vodě 

Obj. % objemové procento 

OLJ-3/32 ložiskové oleje od firmy Paramo 

OMMT organically modified montmorillonite clay 

PAO polyalfaolefin 

PGMA polyglycidylmethakrylát 

PMMA polymethylmethakrylát 

SEM scanning electron microscope (rastrovací elektronový mikroskop) 

Si2O3 oxid křemičitý 

ST1-N/U referenční viskozitní standard (1 001 mPa∙s při 25 °C), neupravené/upravené 

částice 

TEM transmission electron microscopy (transmisní elektronový mikroskop) 

V/O emulze typu voda v oleji 
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  smyková rychlost [1/s] 

µ0 permeabilita vakua [N/A2] 

An absorbance [-] 

d průměr částice [m] 

EH magnetická energie částice [J] 

ET tepelná energie částice [J] 

F akcelerační síla [N] 

FG gravitační síla [N] 

FR odpor prostředí [N] 

Fvz vztlaková síla [N] 

g gravitační zrychlení [m/s2] 

H intenzita magnetického pole [A/m] 

h výška disperze [m] 

kB Boltzmannova konstanta [J/K] 

m hmotnost částice [kg] 

M0 spontánní magnetizace [A/m] 

r poloměr částice [m] 

t čas [s] 

T teplota [K] 

V objem [ml] 

v rychlost částice [m/s] 

vsed rychlost sedimentace [m/s] 

δ sedimentační poměr [%] 

η plastická viskozita [Pa∙s] 

η0 viskozita disperzního prostředí [Pa∙s] 

ρ hustota částice [kg/m3] 

ρ0 hustota kapaliny [kg/m3] 

τ smykové napětí [Pa] 

τ0 mez toku [Pa] 
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Obrázek 3.3: Snímek CI částic a jílu z elektronového mikroskopu. Jíl je zvýrazněn čárkovanou 

linkou [72]. 

Obrázek 3.4: Smykové napětí jako funkce síly magnetického pole pro CI a CI/jíly v minerálním 

oleji (MO) [72]. 

Obrázek 3.5: Sedimentační rychlost jako funkce času pro CI/jíl. Obrázek ukazuje MR kapalinu 

s jílem (vpravo) a bez jílu (vlevo) [72]. 

Obrázek 3.6: Koncentrované suspenze. Závislost relativní výšky (h/h0) sedimentu na čase [42]. 

Obrázek 3.7: Absorbance An (A/A0) v závislosti na čase [42]. 

Obrázek 3.8: Grafické znázornění změny smykového napětí se zvyšující se smykovou 

rychlostí [33]. 

Obrázek 4.1: Časový průběh zdánlivé viskozity tixotropního systému [74]. 

Obrázek 4.2: Toková křivka znázorňující tixotropní a newtonskou kapalinu [74]. 

Obrázek 4.3: Porovnání viskozitních křivek samotného oleje a emulze s optimalizovanou 

přípravou. 

Obrázek 4.4: Aparatura pro přípravu částic. 

Obrázek 5.1: Snímek ze SEM. Neupravené částice vlevo a upravené částice vpravo. Zvětšeno 

10 000x. 

Obrázek 5.2: Distribuční křivky částic o průměru 1,8–2,3 µm. 

Obrázek 5.3: Vzorek emulze na magnetické míchačce po 24 hodinách míchání. 

Obrázek 5.4: Porovnání přípravy emulzí (50 hm. % oleje, 5 hm. % Spanu 80 a 45 hm. % vody). 

Obrázek 5.5: Viskozitní křivky porovnávající vliv doby míchání oleje se Spanem 80. 

Obrázek 5.6: Viskozitní křivky emulzí s různou dobou míchání oleje a Spanu 80. 

Obrázek 5.7: Viskozitní křivky emulzí s různou dobou míchání po přidání vody. 

Obrázek 5.8: Porovnání viskozitních křivek pro EM1 a EM2. 

Obrázek 5.9: Závislost zdánlivé viskozity na čase pro emulzi EM2. 

Obrázek 5.10: Transmitanční profil vzorku 6-30 (4 000 ot/min, 17 hodin, 25 °C). 

Obrázek 5.11: Porovnání indexů nestability pro první sadu vzorků. 

Obrázek 5.12: Usazené vzorky po 17hodinovém měření při 4 000 otáčkách za minutu. 

Obrázek 5.13: Indexy nestability pro MR kapaliny s emulzí jakožto nosnou kapalinou. 

Obrázek 5.14: Závislost indexu nestability na mezi toku nosné kapaliny I. 

Obrázek 5.15: Závislost polohy rozhraní na čase. 

Obrázek 5.16: Sedimentační stabilita MR kapaliny po 2, 7 a 14 dnech. 

Obrázek 5.17: Porovnání staré a nové přípravy (4 hm. % Claytone a 40 hm. % aktivátoru). 

Obrázek 5.18: Závislost zdánlivé viskozity na čase pro nosnou kapalinu obsahující Claytone 40. 

Obrázek 5.19: Viskozitní křivky pro různé koncentrace Claytone 40 (30 hm. % aktivátoru). 
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Obrázek 5.20: Viskozitní křivky pro různé koncentrace aktivátoru (4 hm. % Claytone 40). 

Obrázek 5.21: Viskozitní křivka pro směs olejů a nosnou kapalinu bez aktivátoru. 

Obrázek 5.22: MR kapaliny po 24 hodinách. 

Obrázek 5.23: Indexy nestability pro MR kapaliny obsahující Claytone 40. 

Obrázek 5.24: Transmitanční profil vzorku 4-10 (400 ot/min, 1 hodina, 25 °C). 

Obrázek 5.25: Transmitanční profil vzorku 4-35 (400 ot/min, 1 hodina, 25 °C). 

Obrázek 5.26: Závislost indexu nestability na mezi toku nosné kapaliny II. 
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