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ABSTRAKT 

Ferokapaliny jsou látky, jejichž vlastnosti je možné měnit za pomoci vnějšího 

magnetického pole. V teoretické části této bakalářské práce je popsána jejich struktura, 

vlastnosti a možnosti výroby těchto kapalin. V další kapitole jsou uvedeny i praktické příklady 

využití ferokapalin a kam může směřovat aktuální výzkum. Hlavním cílem experimentální části 

je změření a vyhodnocení povrchového napětí dvou různých vzorků ferokapalin na bázi 

kerosinu. 

Klíčová slova 

Ferokapalina, magnetické nanočástice, magnetoviskózní jev, povrchové napětí, metoda 

visící kapky, ADSA 

ABSTRACT 

Ferrofluids are substances that can change their properties through an external magnetic 

field. The theoretical part of this bachelor thesis explains the nature and properties of these 

liquids, and how they are made. The next chapter provides concrete examples of ferrofluid use, 

and where it is possible to direct current research. The principal objective of the experimental 

part is to measure and evaluate the surface tension of two different samples of kerosene-based 

ferrofluids. 

Key words 

Ferrofluid, magnetic nanoparticles, magnetoviscous effect, surface tension, pendant drop 

method, ADSA 
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ÚVOD 

V minulosti se hydromechanika zabývala problémy, které uvažovaly kapalinu pouze jako 

pasivní látku. Později vznikla snaha ovlivnit chování a měnit vlastnosti kapaliny vnějším 

působením. To se povedlo na počátku šedesátých let 20. století, kdy byla provedena první 

syntéza stabilní suspenze feritu, kyseliny olejové a heptanu. Tato suspenze, později 

pojmenovaná jako ferokapalina, byla vyvinuta společností NASA. První aplikací ferokapaliny 

bylo řízení toku kapalného raketového paliva v nádrži vesmírných raket pomocí magnetického 

pole při stavu beztíže. Dnes se již k tomuto účelu nepoužívá, ale přesto tento vynález přispěl ke 

vzniku nového vědního oboru jménem ferohydrodynamika – oboru, který se zabývá interakcí 

mezi magnetickým polem a magneticky ovlivnitelnou kapalinou. Tento obor má velmi výrazný 

multidisciplinární charakter, kdy se na výzkumu ferokapalin podílí nejen technici, ale i chemici, 

biologové, lékaři a další. Stejně široké je i pole možného využití ferokapalin, nicméně jejich 

potenciál ještě nebyl zcela naplněn. Přínos ferokapalin pro lidstvo je velmi často skryt pod 

střechou strojírenských firem, či výzkumných laboratoří. Je to zapříčiněno aplikací ferokapalin 

spíše v pokročilejších technologiích než v běžném životě.  V lékařství se v minulosti od použití 

ferokapalin ustoupilo, ale dnes opět pomalu nacházejí uplatnění v oblasti onkologie. Pokud 

bychom však přesto hledali ferokapalinu v relativně běžném zařízení, můžeme ji najít 

u výkonných reproduktorů, jejichž cívky bývají velmi často chlazené právě ferokapalinou. 

Tento standard se v budoucnu bude jistě zlepšovat a snad také i díky této práci se ferokapaliny 

dostanou do povědomí širšího okruhu lidí. 

V teoretické části práce je v první kapitole popsáno, co to ferokapaliny jsou a z čeho se 

skládají. Právě složení ferokapalin určuje jejich výsledné vlastnosti. Tyto vlastnosti lze dělit na 

elektromagnetické, ty jsou z větší části ovlivnitelné magnetickým materiálem, a reologické, 

které spíše záleží na nosné kapalině. Detailnímu popisu vlastností ferokapalin se věnuje druhá 

kapitola. Ve třetí kapitole jsou popsány běžné postupy přípravy ferokapalin. Postup je vylíčen 

od výroby magnetických částic o velikosti několika nanometrů, až po samotnou disperzi těchto 

částic spolu se surfaktantem v nosné kapalině. Poslední kapitolou teoretické části je obecné 

shrnutí aplikací ferokapalin v technické a biomedicínské oblasti.  

Experimentální část se zabývá měřením povrchového napětí dvou různých vzorků 

ferokapalin. Na měření byla zvolena metoda visící kapky a vyhodnocení bylo provedeno 

automatickou analýzou obrazu kapky pomocí open–source programu OpenDrop. 
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1 Struktura ferokapalin 

Mezi základní složky ferokapalin patří magnetické nanočástice, nosná kapalina, ve které 

jsou částice rovnoměrně rozptýleny a povrchově aktivní látka neboli surfaktant, který zajistí, 

aby se částice neshlukovaly. Typicky je ve ferokapalině od 1 až po 20 obj.% magnetických 

částic, přibližně 10 obj.% surfaktantu a zbytek objemu tvoří základní kapalina. 

1.1 Částice 

Ve většině technologických nebo biomedicínských aplikací se za magnetický materiál 

používá některý z feritů. Nejčastěji používané ferity jsou magnetit a maghemit. Protože 

magnetit může být oxidován na maghemit s pouze nízkou ztrátou v magnetizační saturaci, 

aktuální struktura komerčně dostupných ferokapalin obsahuje většinou kombinaci těchto dvou 

feritů v nedefinovaném poměru. Oba tyto ferity jsou biokompatibilní, což je důvodem širokého 

rozšíření v medicínských aplikacích. Magnetické nanočástice magnetitu přiblížené pomocí 

elektronové mikroskopie můžeme vidět na obrázku 1.1 vlevo. Další variantou materiálu pro 

magnetické nanočástice jsou různé kovy, nejčastěji kobalt nebo železo. Kovové nanočástice 

disponují vysokou magnetickou saturací v porovnání s ferity a snadnou výrobou s velmi 

malými rozdíly ve velikosti částic. Na obrázku 1.1 vpravo lze vidět, že částice kobaltu mají 

téměř dokonale kulovitý tvar oproti částicím magnetitu vlevo. Je tu však hlavní nevýhoda, která 

omezuje kovové materiály v komerčně používaných ferokapalinách, a to velmi slabá odolnost 

vůči oxidaci, při které následuje ztráta magnetických vlastností. Prodloužení životnosti 

ferokapalin s kovovými nanočásticemi je možné pouze za použití v inertní atmosféře, a to ve 

většině komerčních aplikací není proveditelné. [1] [2] 

 

Obrázek 1.1 Vlevo magnetické nanočástice magnetitu, vpravo kobaltu. [2] 

K zajištění stability koloidní suspenze v magnetickém poli je nutné, aby magnetické 

nanočástice měly průměr obecně od jednotek po desítky nanometrů. Samotná velikost těchto 

částic může ovlivnit koloidní stabilitu. Konkrétní hodnota vychází z předpokladu, že termální 

energie částic ET musí být větší než energie částic v magnetickém, případně tíhovém poli EH, 

která je pro magnetické pole vyjádřena v rovnici (1.1).  
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0HE m H=    (1.1) 

Kde µ0 je permeabilita, H intenzita magnetického pole a m představuje magnetický 

moment částic, který lze za pomoci spontánní magnetizace1 M0 přepsat jako 

3

0
6

m M d


=    
(1.2) 

kde d je průměr částice. Dále je nutné definovat termální energii částic ET jako součin 

Boltzmannovy konstanty kB a absolutní teploty T. 

T BE k T=   (1.3) 

Nyní lze předpoklad ET>EH napsat jako 

3

0 0
6

Bk T M d H


    
 

(1.4) 

a z nerovnice (1.4) je již možné vyjádřit podmínku pro maximální možný průměr částice, aby 

byla segregace částic zanedbatelná. 

1

3

0 0

6

6

bk T
d

M H




 
  

  
   
   

(1.5) 

 

 

Například pro magnetické pole o síle 5×104 kA/m má částice magnetitu (Fe3O4) 

o spontánní magnetizaci 4,5×105 kA/m největší možný průměr 6 nm. Podobně lze vyjádřit 

maximální možný průměr pro případ, kdy je ferokapalina zatížena pouze tíhovým polem Země. 

Tento průměr vychází přibližně 10 nm v závislosti na hustotě nosné kapaliny. [1] 

Mezi částicemi však působí ještě další přitažlivá síla, konkrétně van der Waalsova. Ta 

může způsobit nevratné shluky, proto je nutné vyhnout se eventuálnímu kontaktu mezi 

částicemi. K tomu přispívá surfaktant (o něm více v podkapitole 1.3). Částice této velikosti jsou 

jednodoménové, to znamená, že tyto částice mají magnetický moment, jsou to tedy permanentní 

magnety o velikosti několika nanometrů. Pokud nejsou částice vystaveny magnetickému poli, 

tyto domény jsou orientovány náhodně, v magnetickém poli se všechny domény orientují 

stejným směrem. [1] [2] 

1.2 Nosná kapalina 

Nosná kapalina nebo také základní báze je látka (kapalina), ve které jsou magnetické 

nanočástice dispergovány. Dle druhu aplikace výsledné ferokapaliny může být nosná kapalina 

polární či nepolární. Při technickém využití se nejčastěji volí nepolární báze ve formě 

hydrokarbonových olejů, jmenovitě například kerosin. Nosná kapalina na bázi některé polární 

látky, obvykle vody, se používá výhradně v biomedicínských aplikacích. Ferokapaliny s vodní 

bází mají sice horší životnost než hydrokarbony, důvod jejich využití ve zdravotnictví je však 

jejich biokompatibilita.  

Volba základní kapaliny je velmi důležitá, neboť má vliv na výsledné mechanické 

a chemické vlastnosti ferokapaliny. Pro většinu aplikací je žádoucí nízká viskozita nosné 

kapaliny, nízký tlak nasycených par a chemická inertnost. [1] [2] 

 

 

1 Spontánní magnetizace je hodnota magnetizace feromagnetického materiálu při absenci magnetického 

pole [13] 
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1.3 Surfaktant 

Název surfaktant, jinými slovy také tenzid nebo například detergent, vznikl spojením 

anglických slov Surface Active Agent neboli povrchově aktivní látka. Jedná se o dlouhé řetězce 

molekul složené ze dvou částí, hydrofobních molekul (tzv. „ocásku“) a hydrofilních molekul 

(tzv. „hlavičky“) viz obrázek 1.2. Jako surfaktant se nejčastěji používají organické kyseliny 

s dlouhými řetězci molekul, jako například kyselina olejová. 

 

Obrázek 1.2 Schéma magnetické nanočástice spolu se surfaktantem (částice a surfaktant 

nejsou zobrazeny v přesném měřítku z důvodu zřetelnosti schématu) [1] 

Látky, které jsou zároveň hydrofilní i hydrofobní, se nazývají amfifilní. Surfaktanty ve 

ferokapalinách zabraňují kontaktu mezi samotnými nanočásticemi. Jejich obvyklá délka jsou 

2–3 nm a jsou rovnoměrně obaleny kolem částice, to ovšem vytváří rozdíl mezi magnetickým 

a hydrodynamickým průměrem. Magnetický průměr je průměr magnetické částice a ovlivňuje 

interakci mezi samotnými částicemi nebo vnějšími poli. Druhý zmíněný je průměr částice spolu 

s vrstvou surfaktantu a má vliv na hydrodynamické vlastnosti ferokapaliny. 

Důležitý je také fakt, že odpudivá reakce mezi nanočásticemi nenastává, pokud jsou 

v dostatečné vzdálenosti (2krát tloušťka vrstvy surfaktantu). Jakmile je vzdálenost mezi 

částicemi menší, povrchově aktivní látky jsou omezovány ve svém prostorovém uspořádání 

a nastává sterická odpudivá reakce mezi nimi. 

Pokud jsou částice dispergovány v nepolární látce, jako například v kerosinu, stačí pouze 

jedna vrstva surfaktantu k vytvoření hydrofobní bariéry kolem částice. Polární část povrchově 

aktivní látky je napojena k povrchu magnetické částice a uhlíkový řetězec je volně v nepolární 

nosné kapalině. Na druhou stranu, pokud jsou částice v polární látce, obvykle ve vodě, je 

potřeba dvojí vrstva surfaktantu k vytvoření hydrofilní vrstvy, jak je znázorněno na obrázku 

1.3. [3] 
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Obrázek 1.3 Schéma částice (a) s jednoduchou vrstvou (b) s dvojitou vrstvou surfaktantu [3] 

Zajištění koloidní stability je také možné docílit pomocí elektrického nabití jednotlivých 

částic. Elektrický náboj na povrchu nanočástice vzniká při jejich samotné výrobě (většinou 

chemické koprecipitaci), konkrétně při acidobazické reakci mezi částicemi a základní bází. 

Tento náboj je stejný na každé částici a vyvolává mezi nimi elektrostatické odpuzování. 

Odpuzování vzniká, pokud se dvojitá vrstva náboje kolem částice překryje s druhou dvojitou 

vrstvou jiné částice. Dvojitá vrstva je tvořena zaprvé povrchovým nábojem a zadruhé 

protinábojem, kterým nosná kapalina (el. neutrální) kompenzuje nabité částice. Zda je náboj na 

povrchu částice kladný či záporný, záleží na pH nosné kapaliny. Kyselé ferokapaliny (pH<7) 

mají pozitivně nabité částice a zásadité ferokapaliny (pH>7) mají negativně nabité částice. [3] 

[4] 
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2 Vlastnosti ferokapalin 

V následujících několika podkapitolách budou popsány elektromagnetické a reologické 

vlastnosti. Ty první zmíněné jsou nejčastěji ovlivňovány magnetickým materiálem částic, jejich 

velikostí a objemovou koncentrací. Reologické vlastnosti závisí převážně na zvolené nosné 

kapalině. Dále je nutné zmínit, že veškeré vlastnosti ferokapalin, elektromagnetické 

i reologické, se mění při působení externího magnetického pole, závisejí tedy i na intenzitě 

vnějšího pole.  

2.1 Magnetizace 

Do této kapitoly patří vlastnosti, které lze ovlivnit vnějším magnetickým polem. Patří 

mezi ně magnetizační charakteristika, s ní velice blízce spojené hysterezní ztráty a magnetická 

relaxace, v neposlední řadě také závislost magnetizace na teplotě. 

2.1.1 Magnetizační charakteristika 

Obrázek 2.1 níže znázorňuje křivku magnetizace ferokapaliny na bázi 

perfluoropolyetheru, zkráceně PFPE, měřenou na vibračním magnetometru. U křivky lze 

pozorovat asymptotické chování k určité hodnotě magnetizace, tato hodnota se nazývá 

saturační magnetizace Ms. Při tomto konkrétním měření bylo zjištěno Ms=26,30 kA/m. [5] 

 

Obrázek 2.1 Magnetizační křivka pro ferokapalinu na bázi PFPE, kde M představuje 

magnetizaci a H intenzitu mag. pole [5] 

Hodnota magnetizační saturace nám vypovídá o maximální hodnotě magnetizace, při 

které přestává magnetizace růst. Pro různé ferokapaliny jsou hodnoty Ms odlišné v závislosti 

převážně na koncentraci nanočástic v kapalině a magnetickém materiálu částic. Při dosažení 

maximální hodnoty se domény všech částic a také jejich magnetické momenty uspořádají dle 

vnějšího magnetického pole. Pokud je poté intenzita externího magnetického pole snižována, 

magnetizace neklesá po stejné křivce, po jaké rostla poprvé (křivka prvotní magnetizace), ale 

po křivce jiné, jak lze vidět na obrázku 2.2. [6] [7] 
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Obrázek 2.2 Znázornění hysterezní křivky feromagnetického materiálu, kdy M [kA/m] je 

magnetizace a H [kA/m] je intenzita mag. pole [7] 

Po dosažení určité hodnoty magnetizace si magnetický materiál i při poklesu intenzity 

mag. pole stále zanechává určitou zbytkovou magnetizaci, tzv. remanenci Mr. Abychom 

dokázali materiál zcela demagnetizovat, musíme použít magnetické pole opačného směru. 

Hodnota intenzity mag. pole, při které materiál opět získá nulovou magnetizaci, se nazývá 

koercitivní intenzita Hc. V oblasti záporné intenzity magnetického pole se magnetizační cyklus 

uzavře (viz obrázek 2.2). Tento jev se nazývá magnetická hystereze a obrázek 2.2 je hysterezní 

křivkou. Rozlišujeme statickou a dynamickou hysterezní křivku, avšak u ferokapalin je mezi 

nimi velmi malý rozdíl. Důvodem je nepřítomnost ztrát vířivými proudy díky malé velikosti 

magnetických částic. [6] [7] 

2.1.2 Hysterezní ztráty 

Hysterezní ztráty odpovídají ploše pod hysterezní křivkou a jsou způsobeny 

demagnetizováním materiálu, při kterém se magnetické domény nevrátí do původního směru. 

Ztráty můžeme chápat jako celkový výkon, který magnetický materiál spotřebuje během jeho 

střídavém magnetizování. Hysterezní ztráty jsou tak příčinou zahřívání magnetického 

materiálu. U technických aplikací to může být nežádoucí a obvykle je snaha tyto ztráty 

minimalizovat. U ferokapalin však bylo pro tento jev nalezeno i využití, a to konkrétně v oblasti 

medicíny pro hypertermii. [6] 

2.1.3 Závislost magnetizace na teplotě 

Magnetizace jakéhokoliv feromagnetického materiálu, tedy i ferokapaliny, klesá 

s rostoucí teplotou. Důvodem je rivalita mezi uspořádáním magnetických domén a termální 

energií. Při jedné konkrétní teplotě, známá jako Curieova teplota, termální energie dominuje 

a materiál ztrácí své magnetické schopnosti. Curieova teplota pro ferokapaliny má vcelku 

široký interval v závislosti na materiálu magnetických částic (od -185 °C pro částice na bázi 

dysprosia po 1400 °C pro částice vyrobené z kobaltu), nejběžnější jsou hodnoty kolem 600–

800 °C pro často používané ferokapaliny na bázi oxidů železa. Takto vysokých teplot ale není 

možné s běžnými ferokapalinami dosáhnout, jelikož by se dříve vypařila jejich nosná kapalina. 

[6] [7] 
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2.1.4 Magnetická relaxace 

K důkladnému pochopení dynamických vlastností ferokapalin je důležité popsat 

magnetickou relaxaci. Obecně známe dva různé procesy, které udávají, jak se bude měnit 

magnetizace ferokapaliny v magnetickém poli. První, kdy je magnetický moment pevně 

svázaný s částicí s ohledem na její krystalickou strukturu. Magnetická relaxace těchto částic se 

uskuteční rotací celé částice (viz obrázek 2.3). Tyto částice se nazývají magneticky tvrdé 

a proces popisující jejich relaxaci se nazývá Brownova relaxace, B  vyjadřuje čas relaxace. [1] 

3
B

B

V

k T




 
=


 

(2.6) 

V  vyjadřuje hydrodynamický objem částice a   je dynamická viskozita. 

 

Obrázek 2.3 Schéma spinu celé magnetické částice [8] 

Na druhou stranu máme magneticky měkké částice, u kterých magnetická relaxace 

probíhá rotací momentu uvnitř částice, jak lze vidět na obrázku 2.4. Tento proces, Néelova 

relaxace, může vzniknout, pokud je termální energie dostatečně vysoká na to, aby překonala 

energetickou bariéru způsobenou krystalografickou anizotropií magnetického materiálu. N  

nám říká čas Néelovy relaxace. [1] 

1

0 expN

B

K V
f

k T
 −  

=   
 

 
(2.7) 

Kde f0 je Larmorova frekvence, která se pokouší o změnu směru dipólu a nabývá přibližně 

hodnot 
9 1

0 10f s− , K je anizotropická konstanta a V je objem magnetického jádra. 

 

Obrázek 2.4 Schéma spinu pouze uvnitř částice [8] 
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Ze vztahů pro časy relaxace lze vyčíst, že Néelova relaxace závisí na velikosti 

magnetického jádra a Brownova na hydrodynamickém objemu částice, tedy spolu s vrstvou 

surfaktantu. Dále můžeme vidět, že oba časy relaxace porostou spolu s rostoucí velikostí 

částice. Zatímco N  roste exponenciálně, B  roste pouze lineárně. Z toho vyplývá, že pro menší 

částice bude N < B  a relaxace proběhne převážně rotací momentu uvnitř částice. Na 

obrázku 2.5 níže je vidět, že od určitého kritického průměru se situace mění a částice se stávají 

magneticky tvrdými. Kritický průměr se mění primárně v závislosti na velikosti anizotropické 

konstanty K, která je pro přibližně kulovité částice dána hlavně krystalickou strukturou, tedy 

materiálovými parametry, dále závisí na viskozitě nosné kapaliny a tloušťce povrchově aktivní 

vrstvy. [1] 

 

Obrázek 2.5 Časy Brownovy a Néelovy relaxace pro běžně dostupnou ferokapalinu o viskozitě 

ν=100 mm2/s v závislosti na průměru částice (vrstva surfaktantu je zahrnuta) [1] 

V reálných ferokapalinách je situace o něco složitější. Z důvodů relativně široké 

různorodosti velikosti částic se relaxace prolínají a určitá část menších částic se chovají více 

podle Néelovy relaxace a ty ostatní, tedy větší částice, se chovají více podle Brownovy 

relaxace. [1] 

2.2 Brownův pohyb 

Brownův pohyb je náhodný pohyb částic média, v případě ferokapalin nosné kapaliny, 

způsobený srážkami s ostatními částicemi vlivem tepelného pohybu. Jeho jméno pochází od 

skotského botanika Roberta Browna, který pozoroval pohyb zrnek pylu ve vodě, ale nedokázal 

to nijak vysvětlit. To se povedlo až Albertu Einsteinovi, který poukázal na to, že do zrnek pylu 

ze všech stran narážely molekuly vody. Einsteinovo vysvětlení později vedlo k důkazu 

existence atomů a molekul. [9] 

Pro zkoumání ferokapalin je ale důležité, jaké vnější vlivy mohou Brownův pohyb 

ovlivnit. Náhodný pohyb částic roste významně s rostoucí teplotou, se zmenšováním částic a se 

snižováním viskozity kapaliny, ve které jsou částice dispergované. Částice o velikosti 1 μm 

a větší již žádný významný pohyb nevykazují. To je důležité při porovnání ferokapalin 

s magnetoreologickými kapalinami, které mají částice velké v řádech jednotek až desítek 
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mikrometrů a jak je uvedeno v [10], takto velké částice se neprojevují výrazným Brownovým 

pohybem, což může vést k aglomeraci a následnému usazování částic. 

V dnešní době se matematický popis Brownova pohybu využívá v mnoha různých 

disciplínách, od matematiky, ekonomiky až po chemii a biologii. 

2.3 Viskozita 

Pokud není ferokapalina vystavena magnetickému poli, její viskozita záleží na samotném 

chování nosné kapaliny. Nebude však platit, že viskozita nosné kapaliny se rovná viskozitě 

suspendované ferokapaliny (více v odstavci níže). Na obrázku 2.6 níže můžeme pozorovat 

chování ferokapaliny bez působení magnetického pole. Je zde zobrazena křivka tečení pro 

biokompatibilní ferokapalinu na bázi vody. Při 0 kA/m můžeme pozorovat jednoznačné 

newtonské chování velice podobné vodě. [11] [12] 

 

Obrázek 2.6 Graf křivky tečení ferokapaliny na bázi vody při žádné a nízké intenzitě 

magnetického pole [11] 

Z důvodu přítomnosti magnetických nanočástic lze říct, že viskozita ferokapaliny bude 

mírně rozdílná od viskozity nosné kapaliny. Záleží tedy na koncentraci částic ve ferokapalině, 

jinými slovy viskozita ferokapalin závisí na objemovém procentu částic. Na obrázku 2.7 níže 

je zobrazena závislost viskozity ferokapaliny jako funkce objemové koncentrace veškerého 

suspendovaného materiálu v nosné kapalině. Jako tento materiál se počítají nejen samotné 

částice, ale i vrstva surfaktantu a také volný surfaktant, který se často používá k dodatečné 

stabilizaci kapaliny. [1] 
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Obrázek 2.7 Závislost viskozity kapaliny na objemové koncentraci suspendovaného materiálu, 

kde c   představuje poměr mezi viskozitou suspenze a viskozitou pouze nosné kapaliny 

a   je objemový poměr veškerého rozředěného materiálu ve ferokapalině. [1] 

Čárkovaná křivka v obrázku 2.7 ukazuje první teoretický odhad pro tuto závislost 

provedený A. Einsteinem v roce 1906. Jak můžeme vidět, je pouze lineární a může platit pouze 

pro ideálně sférické částice bez jakýchkoliv mezi-částicových interakcí v silně zředěných 

ferokapalinách. Plná čára představuje již modernější přístup od R. E. Rosensweiga (1985) [13], 

který se příliš neliší od experimentálně zjištěných hodnot (body na grafu) získaných sérií testů 

při zřeďování ferokapaliny na bázi kerosinu s částicemi magnetitu. [1] 

2.3.1 Závislost viskozity na teplotě 

Obvykle s rostoucí teplotou klesá viskozita kapaliny. Příkladem může být obyčejný med, 

který nám při zahřátí poteče mnohem lépe než studený. Nebo také motorový olej, což poznáme 

například u automobilu v zimě, kdy snížená teplota prostředí ovlivní viskozitu oleje a tím 

i chod celého auta. Z mikroskopického pohledu je to ale o něco složitější, při zahřátí roste pohyb 

molekul a částic a klesá velikost mezimolekulárních sil, molekuly mají mnohem volnější pohyb 

a kapalině stoupá viskozita. [14] U ferokapalin tomu bude obdobně. 
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Obrázek 2.8 Závislost viskozity na teplotě při různých smykových rychlostech, vlevo (a) 

smyková rychlost 5 s-1, vpravo (b) smyková rychlost 100 s-1 [5] 

Jak můžeme vidět na obrázku 2.8, viskozita u ferokapalin na bázi perfluoropolyetheru se 

při změně teploty chová podobně jako u ostatních hydrokarbonových olejů bez magnetických 

částic a bez působení magnetického pole. V magnetickém poli se kapalina chová analogicky, 

pouze je počáteční viskozita větší. Jakmile se teploty začnou blížit hodnotám vyšším než 

přibližně 60 °C, rozdíly mezi křivkami pro různé hodnoty mag. pole se vytrácejí a hodnoty 

viskozit jsou téměř shodné. Pravděpodobně je to způsobeno vlivem tepelné energie na pohyb 

částic a ztrátou magnetických vlastností při rostoucích teplotách (viz Závislost magnetizace na 

teplotě 2.1.3). Při nižších smykových rychlostech vidíme nárůst základních hodnot 

viskozity, ale trend poklesu viskozity vlivem zvýšení teploty je pro obě smykové rychlosti 

stejný. [5] 

2.4 Magnetoviskózní jev 

K správnému porozumění magnetoviskóznímu jevu je důležité pochopit, jak se změní 

křivky tečení při působení magnetického pole na ferokapalinu. Pokud působící pole dosahuje 

nižších hodnot, změna není příliš dramatická a pozorujeme mírné odchýlení od newtonského 

chování v podobě modelu pseudoplastické kapaliny s mezí toku (Herschel–Bulkleyho model) 

u ferokapalin na bázi vody (viz obrázek 2.6). Při zvýšení intenzity pole se již reologie zkoumané 

ferokapaliny v [11] mění poněkud více. K popsání se nejlépe hodí opět model pseudoplastické 

kapaliny s mezí toku, jak lze vidět na obrázku 2.9. Z této závislosti lze také vyčíst, že je potřeba 

dosáhnout určité hodnoty meze kluzu k rozpohybování kapaliny. Můžeme říct, že s rostoucí 

intenzitou magnetického pole roste i mez kluzu, nicméně při přímém měření [11] hodnoty meze 

kluzu vycházely přibližně o řád menší, než se zdají z obrázku 2.9. Metoda měření meze kluzu 

pomocí reometru je detailně popsána v [15]. V tomto chování se ferokapaliny nemohou rovnat 

magnetoreologickým kapalinám. 
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Obrázek 2.9 Křivky tečení pro různé intenzity magnetického pole, přerušované křivky jsou 

vždy modely pseudoplastické kapaliny s mezí toku [11] 

Samotný magnetoviskózní jev, jinými slovy růst viskozity za přítomnosti magnetického 

pole, byl poprvé pozorován R. E. Rosensweigem v roce 1969. Zvýšení viskozity je způsobeno 

formováním struktur z magnetických částic většinou do tvaru řetězců či podlouhlých shluků 

(viz obrázek 2.10). Intenzita magnetoviskózního jevu může být ovlivněna několika 

charakteristikami magnetických částic, konkrétně velikostí magnetického jádra, tloušťkou 

vrstvy surfaktantu a také jejich spontánní magnetizací. Dále bylo prokázáno, že poměrně malé 

množství větších částic může markantně ovlivnit měřenou viskozitu pod vlivem magnetického 

pole. Je tedy nutné vždy znát distribuci velikosti částic a až podle ní vyvozovat závěry 

případného měření. [5] 

 

Obrázek 2.10 Mikroskopický snímek ferokapaliny tvořící agregáty částic při působení 

magnetického pole [16] 
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Na obrázku 2.11 je zobrazeno, jak se bude měnit viskozita spolu s intenzitou 

magnetického pole pro ferokapalinu na bázi perfluoropolyetheru. Kromě zřetelného 

magnetoviskózního jevu je zde vidět i určitý trend závislosti tohoto jevu na smykové rychlosti, 

jaké je kapalina vystavena. Se zvyšující se smykovou rychlostí dramaticky klesá změna 

viskozity způsobená magnetickým polem. [5] 

 

Obrázek 2.11 Závislost intenzity magnetického pole na viskozitě při sedmi různých smykových 

rychlostech [5] 

Dnes se ke kvantifikování vlivu magnetického pole na viskozitu ferokapaliny používá 

parametr R. Je definován jako 

( ) ( 0)

( 0)

H H

H

R
 



=

=

−
=  

(2.8) 

kdy ( )H je viskozita při působení magnetického pole o intenzitě H a ( 0)H =  představuje 

viskozitu bez zatížení magnetickým polem. Tento parametr vypovídá o vlivu magnetického 

pole nezávisle na viskozitě bez působení magnetického pole, tudíž umožňuje porovnání 

různých kapalin s odlišnými viskozitami ( 0)H = . [11] 
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3 Příprava ferokapalin 

Příprava ferokapalin sestává z několika kroků. Nejprve je nutné připravit magnetické 

nanočástice, poté upravit jejich povrch surfaktantem a následně zajistit jejich disperzi v nosné 

kapalině.  

3.1 Výroba magnetických nanočástic 

Samotná příprava magnetických nanočástic se dále liší podle materiálu, ze kterého se 

částice vyrábí (feritické nebo kovové částice).  

3.1.1 Částice feritické 

Ve většině technických a biomedicínských aplikací ferokapalin se nejčastěji využívají 

feritické částice, nejčastěji magnetit a maghemit. Jejich výhody jsou již popsány v kapitole 1.1. 

Několik nejběžněji využívaných způsobů výroby nanočástic bude popsáno v následujících 

odstavcích. 

• Vlhké mletí 

Jak již název napovídá, tato metoda zahrnuje mletí feritů za mokra v kulovém mlýnu. 

Mletí probíhá za přítomnosti vhodného surfaktantu a mele se tak dlouho, dokud nejsou částice 

v koloidním stavu. K odstranění větších částic, které by mohly vést k jejich aglomeraci, se 

využívá centrifugy. Tento proces je již zastaralý a úspěšné vytvoření částic o takto malé 

velikosti (jednotky nanometrů) trvá velmi dlouho (až 1000 hodin), proto se dnes už nevyužívá. 

[2] 

• Koprecipitace 

Tato metoda získávání magnetických nanočástic, převážně oxidů železa, je aktuálně 

jednou z nejpoužívanějších. Koprecipitace spočívá v redukci směsi kovových iontů (např. Fe2+ 

a Fe3+) použitím zásaditého roztoku (většinou hydroxid sodný) při teplotách pod 100 °C. Tuto 

reakci popisuje chemické rovnice níže 

2 3 -

3 4 2( ) ( ) 8 ( ) ( ) 4Fe aq Fe aq OH aq Fe O s H O+ ++ + →  +
 

 (3.9) 

Mezi výhody koprecipitace patří vysoká kvalita a čistota částic, její snadná 

opakovatelnost, nízká cena, ale na druhou stranu vlastnosti získaných částic jsou velmi závislé 

na reakčních parametrech jako je teplota, pH, druh roztoku atd. [2] [17] 

• Substituce 

Metoda substituce je ve své podstatě shodná s chemickou precipitací popsanou výše. 

Hlavní rozdíl této metody spočívá v nahrazení nebo případně pouze částečném nahrazení iontů 

Fe2+ ionty jiného kovu (Co2+, Mn2+, Ni2+, Li+ atd.). To je výhodné, protože substituované 

feritické nanočástice získávají řadu různých magnetických vlastností podle substituovaného 

materiálu. Díky tomu je možné vytvořit nanočástice dle určitých požadavků na různé aplikace. 

[2] 

• Mikroemulzní technika 

Způsob přípravy zahrnuje vytvoření dvou mikroemulzí (polární a nepolární) a jejich 

následném smíchání v určitém poměru spolu se surfaktantem. Díky přítomnému surfaktantu je 

výsledná emulze stabilní a vznikají micely, malé kapičky nejčastěji vody v oleji nebo naopak 

oleje ve vodě. Pokud bude použit roztok kovové soli místo mikroemulze, ve vzniklých micelách 

bude vhodné prostředí ke kontrolované nukleaci a růstu magnetických nanočástic. [17]  
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3.1.2 Částice kovové 

Částice z kovových materiálů disponují řadou výhod oproti feritům, které jsou již 

popsány v kapitole 1.1. Nicméně jejich špatná ochrana proti oxidaci je tak závažná, že pro 

většinu technických aplikací je mnohem vhodnější některý z feritů. Pro medicínské aplikace 

částice z kovových materiálů využití nemají, jelikož kovové materiály nejsou biokompatibilní. 

Velká část prvotních objevů v oblasti ferohydrodynamiky byla prováděna právě na 

experimentálních ferokapalinách s kovovými částicemi. V roce 2003 byly uskutečněny 

výzkumy, které vedly k produkci kobaltových částic s obálkou z oxidu hlinitého, která úspěšně 

potlačovala vliv oxidace na částice. Díky tomu by kovové částice mohly nahradit ty feritické 

v některých aplikacích. [18] 

• Dekompozice organicko-kovových sloučenin 

Dekompozice organicko-kovových sloučenin je jedním z nejjednodušších a nejvíce 

všestranných způsobů produkce kovových částic vhodných k použití ve ferokapalinách. Princip 

výroby spočívá v cyklickém zahřívání a následném vypařování roztoku různých karbonylů 

většinou v toluenu, přičemž se formují kovové částice. Tyto částice mají velmi malý rozptyl 

velikostí, což je výhodou. Dále bylo zjištěno, že velikost částic závisí na koncentraci polárních 

skupin, teplotě, ale také hlavně na použitém surfaktantu při výrobě. Pokud není použitý 

surfaktant kompatibilní s nosnou kapalinou, je nutné buď odstranit původní surfaktant anebo 

jej překrýt druhou vrstvou. Dekompozicí lze vyrábět částice železa, niklu a již výše zmíněného 

kobaltu. [2] 

• Inverzní mikroemulzní metoda 

Inverzní mikroemulzní metoda je velmi podobná mikroemulzní metodě popsané výše při 

výrobě feritických částic. Jediný rozdíl spočívá v jedné z mikroemulzí, kde místo zásaditého 

roztoku je redukční činidlo. Částice jsou tvořeny po smíchání dvou mikroemulzí v micelách 

(shluky molekul tenzidů). Zajímavá je možnost vytvoření vrstvy druhého kovu na již vytvořené 

částici použitím další mikroemulze. Při použití vhodného kovu jako druhé vrstvy je možné 

překonat problém s oxidací kovových částic. [2] [18] 

• Redukce kovových solí ve vodní bázi 

Redukcí kovových solí ve vodních roztocích za použití běžných redukčních agentů 

(borohydrid sodný nebo fosfornan sodný) vznikají částice o velikosti mikronů, ty však nejsou 

vhodné pro použití ve ferokapalinách kvůli své velikosti. Je možné docílit produkce částic o 

velikosti kýžených nanometrů, a to přidáním chloridu palladnatého (PdCl2) do roztoku, kde 

působí jako nukleační činidlo. Byly vedeny úspěšné studie ohledně produkce Co-P nebo Fe-P 

částic pomocí této metody. [2] 

3.2 Disperze částic v nosné kapalině 

Pro většinu technických, biomedicínských a dalších aplikací je naprosto nezbytné, aby 

byla zajištěna co možná největší stabilita ferokapalin s ohledem na pracovní teplotu a také 

v přítomnosti magnetického pole. Za žádných okolnosti by se neměly ve ferokapalině tvořit 

shluky částic. Pro splnění těchto přísných kritérií je nutné dodržet přesný postup přípravy. 

Na obrázku  .1 je schematicky znázorněn nejběžnější postup přípravy ferokapaliny od 

vytvoření nanočástic až po finální ferokapalinu. Jedná se o ferokapalinu stabilizovanou 

surfaktantem, což je v dnes komerčně používaných ferokapalinách velmi časté.  

Po koprecipitaci je přidán surfaktant a směs je po přibližně jedné hodině míchání zahřána 

na 95 °C, aby se zformované hydroxidy přeměnily na ferity. Po přirozeném zchlazení je přidána 
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kyselina dusičná ke snížení pH. V tomto okamžiku může nastat shlukování částic a dojít ke 

tvorbě tenkého filmu kyseliny olejové (použitý surfaktant) na povrchu směsi. Následně je 

zapotřebí částice, které jsou obaleny surfaktantem, řádně propláchnout za účelem odstranění 

nitrátů, sulfátů a chloridů. Přebytečná voda a zbytky surfaktantu jsou odstraněny pomocí 

acetonu. Nyní po přidání odpovídající nosné kapaliny do směsi částic zvlhčené acetonem a po 

mírném zahřátí je aceton odpařen a vzniká stabilní, koloidní suspenze. Pokud v suspenzi 

i nadále zůstaly agregáty částic, je nutné použít centrifugu k jejich odstranění. [2] 

 

Obrázek 3.1 Typický proces přípravy ferokapaliny [2] 
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4 Aplikace ferokapalin 

Možnost ovládat tok a vlastnosti ferokapalin pomocí poměrně slabého magnetického pole 

je jeden z hlavních důvodů započetí vývoje možných aplikací těchto kapalin. V dnešní době se 

komerčně používá spíše magnetoreologických kapalin, například v tlumičích, systémech pro 

pohlcování rázů, brzdách. Magnetoreologické kapaliny (MR kapaliny) jsou suspenze obsahující 

magnetické částice o velikosti obvykle 2–20 µm. Objemová koncentrace částic v MR 

kapalinách se pohybuje mezi 10–40 obj.%. Díky tomu mají MR kapaliny mnohem vyšší 

magnetoviskózní efekt než ferokapaliny. Jejich velikou nevýhodou je velmi špatná odolnost 

proti sedimentaci částic. Jelikož ferokapaliny touto odolností disponují, jejich pole možného 

využití je mnohem širší. Možné aplikace ferokapalin mohou být rozděleny do dvou hlavních 

skupin: technické a biomedicínské. [1] [19] 

4.1 Technické aplikace 

Mezi technické aplikace ferokapalin popsané v této prací se řadí těsnění rotujících 

součástí, tlumiče a chlazení reproduktorů. Na konci kapitoly 4.1 je krátce popsáno, kam se ubírá 

aktuální výzkum v technické oblasti. 

4.1.1 Těsnění 

Velmi časté využití ferokapalin je těsnění rotujících součástí. Jak můžeme vidět na 

obrázku 4.1, rotující hřídel s vysokou permeabilitou je obklopena permanentním magnetem. 

V mezeře mezi hřídelí a magnetem, kde šířka mezery je většinou pár desetin milimetru, vzniká 

magnetické pole v řádech jednotek tesla, mimo mezeru je magnetické pole zanedbatelné. [1] 

 

Obrázek 4.1 Schématický nákres těsnění rotující hřídele pomocí ferokapaliny [1] 

Magnetické pole musí být dostatečně silné, aby udrželo ferokapalinu na svém místě, a to 

i pokud jsou obě strany tohoto těsnění zatíženy rozdílným tlakem. Použitím Bernoulliho 

rovnice uvažující účinek mag. pole můžeme zjistit rozdíl tlaků [13] 

rotující hřídel

ferokapalina 

permanentní magnet

p 
1

p 
2
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   + +  −   =  
(4.10) 

kde p je tlak, v rychlost kapaliny a M  je střední magnetizace definována jako 

0

1
H

M M dH
H

=   
(4.11) 

Za předpokladu, že hřídel a tím pádem i kapalina je v klidu, tedy 0v = . Také 

předpokládáme, že potenciální energie pro vnitřní a vnější část těsnění je shodná. Poté můžeme 

vyjádřit maximální možný rozdíl tlaků jako 

Pro reálné hodnoty magnetické saturace ferokapaliny Ms=56 kA/m a intenzity mag. pole 

v mezeře H 1.5  104 kA/m můžeme z rovnice (4.12) vypočítat tlakovou diferenci až 1 bar. 

Jelikož ferokapalina zůstává kapalnou i pod vlivem magnetického pole, tření v těsnění vlivem 

rotace, způsobené tímto těsněním, je velmi malé v porovnání s konvenčními těsnícími 

metodami. Díky poměrně malým třecím ztrátám se těsnění za pomocí ferokapaliny využívá 

například u rotujících pevných disků, rotující rentgenky používané ve zdravotnictví nebo jako 

ucpávky na hřídele pro tlakový spád. [1] 

4.1.2 Chlazení 

Použití ferokapaliny jako média pro přenos tepla je komerčně jedno z nejrozšířenějších 

využití ferokapalin. Největší aplikací v tomto odvětví je kapalné chlazení reproduktorů, 

konkrétně cívky reproduktoru. Problémem je Joulovo teplo, které vzniká v cívce při průchodu 

elektrického proudu a je převáděno do těla reproduktoru. Jelikož cívka nesmí být pevně 

připevněna, musí se volně pohybovat, je odvod tepla omezen pouze na tepelnou vodivost média 

mezi cívkou a tělem reproduktoru. Použitím ferokapaliny jako média pro odvod tepla lze 

značně zvýšit akustický výkon, aniž bychom museli měnit geometrii reproduktoru. 

 

Obrázek 4.2 Vlevo schéma chlazení cívky reproduktoru pomocí ferokapaliny [1], vpravo 

teplota cívky reproduktoru jako funkce výkonu [20] 

Na grafu v obrázku 4.2 můžeme přibližně vidět, o kolik je chlazení pomocí ferokapaliny 

účinnější. A to díky vysoké tepelné vodivosti ferokapalin, která je asi osmkrát větší než 

u vzduchu. Tento způsob chlazení je dnes poměrně rozšířený a můžeme ho najít 

s ferokapalinou

bez ferokapaliny

výkon  W 

membrána

magnet
cívka

ferokapalina

1 2 0p p p M H = − =    (4.12) 
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v reproduktorech s vysokým výkonem, nebo také u reproduktorů, kde chceme docílit malých 

rozměrů (např. v autorádiích). [1] [20] 

4.1.3 Tlumení 

Tlumiče s magnetickými kapalinami se využívají již delší dobu, ale převážně na bázi 

magnetoreologických kapalin. Ty mají výhodu řádově vyššího magnetoviskózního jevu, tedy 

mají mnohem vyšší viskozitu při zatížení mag. polem. Tohoto se dnes využívá například ve 

stavebním inženýrství a v automobilovém průmyslu. Nicméně ferokapaliny, které si udrží svoji 

tekutost i při zatížení magnetickým polem, mají také řadu výhod, například dlouhou životnost, 

kompaktní geometrii a téměř nulový únik kapaliny, čehož se často využívá při aplikacích ve 

vesmírném průmyslu. Například tlumiče s MR kapalinou, které byly zmíněny výše, trpí na 

gravitační sedimentaci částic při delší neaktivitě a z toho vyplývá kratší životnost než u tlumičů 

s ferokapalinou. [21] [22] 

 

Obrázek 4.3 Schéma tlumiče na bázi ferokapaliny použitého na satelitu typu RAE [21] 

Na obrázku 4.  můžeme vidět nákres tlumiče, který byl součástí výzkumných satelitů 

typu RAE. Tyto satelity byly v letech 1968 a 1973 umístěny na střední oběžnou dráhu Země za 

účelem měření nízkofrekvenčních rádiových vln různých vesmírných objektů. [23] Dnes již 

může být zpracování ferokapalinového tlumiče jiné, ale stále bude pracovat na podobném 

principu. Díky reakci ferokapaliny na magnetické pole, tlumič absorbuje kinetickou energii 

tlumeného tělesa pomocí smykového tření, které vytváří sílu opačného směru a současně 

vyrovnává nechtěné oscilace. [21] 

4.1.4 Budoucí možnosti technických aplikací 

Jedním z aktuálních témat výzkumu v oblasti tlumení vibrací pomocí ferokapalin jsou 

tzv. sběrače, které by nejen snižovaly vibrace struktury, ale současně také shromažďovaly 

energii z těchto vibrací. Výhodou oproti tradičním elektromagnetickým generátorům je velmi 

dobrá odezva k velmi malým vibracím a také možnost různých tvarů. Výzkum těchto sběračů 

je však zcela na začátku a není ještě úplně jasné, zda najdou reálné využití. [21] 
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Dalším příkladem budoucího výzkumu je využití termo-magnetické konvekce k např. 

chlazení transformátorů. Na obrázku 4.4 je znázorněn určitý objemový element ferokapaliny 

mezi dvěma deskami s různou teplotou. Pokud se tento element přemístí bez tepelné ztráty ve 

směru gradientu magnetického pole H, bude obklopen ferokapalinou s vyšší teplotou, než má 

on sám. Tím pádem bude mít vyšší magnetizaci než jeho okolí (viz Závislost magnetizace na 

teplotě 2.1.3) a bude na něj působit síla ve směru původní dislokace. Tato síla může vyvolat 

konvekční proudění ferokapaliny závislé jen na síle a směru gradientu magnetického pole. [1] 

Experimentální měření ke zjištění stability toho proudění bylo již provedeno na různých 

ferokapalinách v [24]. 

 

Obrázek 4.4 Princip fungování termo-magnetické konvekce [1] 

4.2 Biomedicínské aplikace 

Magnetické nanočástice, včetně těch obsažených v komerčně dostupných ferokapalinách, 

mají řadu výhodných vlastností, díky nimž jsou jedním z hlavních bodů aktuálního výzkumu 

použití ferokapalin v medicíně. Mezi ty nejdůležitější vlastnosti patří:  

• velikost těchto nanočástic se pohybuje od jednotek po desítky nanometrů, což 

znamená, že jsou menší či srovnatelné s velikostí důležitých biologický entit, jako 

například buňka (10–100 μm), vir (20–450 nm) či gen (2 nm široký a 10–100 nm 

dlouhý). Z toho lze usoudit, že magnetické nanočástice se mohou účastnit 

metabolických procesů na nano úrovni 

• díky jejich magnetickým vlastnostem mohou být ovládány vnějším magnetickým 

polem a pokud je pole nehomogenní, ferokapalina spolu s nanočásticemi je 

přitahována ve směru gradientu tohoto pole a může s ní být pohybováno 

• pokud je pole střídavé, většinou o ultrazvukové nebo mikrovlnné frekvenci, tak 

dochází k vyrušení statických efektů a kmitající magnetické nanočástice indukují 

teplo. 

 

vyšší teplota

nižší teplota



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jakub Vaverka 

Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

 

30 

 

Při použití ferokapalin v lékařství je nesmírně důležité použití kapalin správného typu, ne 

každá je totiž biokompatibilní. Za nosnou kapalinu lze použít vodu nebo jinou netoxickou látku 

a dle [25] nejvíce biokompatibilní magnetické nanočástice pro lidské tělo jsou oxidy železa, 

jako například magnetit nebo maghemit. [26] [27] 

V minulosti se ferokapaliny v lékařství používaly například jako kontrastní látky pro 

magnetickou rezonanci nebo pro polohování tamponády během operace sítnice. Aktuálně 

výzkum směřuje spíše k použití ferokapaliny na léčení rakoviny. V současnosti se léčba 

pokročilejších stádií rakoviny řeší operativním odstraněním nádoru, radioterapií, chemoterapií 

nebo případně kombinací všech zmíněných, ale každá z těchto metod je nesmírnou zátěží na 

celé lidské tělo. Z toho důvodu je vývoj nových metod k jejich nahrazení, či zlepšení již 

stávajících, nezbytný. Hlavním cílem je omezení vedlejších účinků. Nejvýznamnější pokroky 

byly učiněny ve dvou konkrétních metodách, hypertermii a řízeném cílení léčiv (tzv. drug 

targeting). [26] [27] [28] 

4.2.1 Hypertermie 

Magnetické nanočástice vystavené střídavému magnetické poli vykazují značný ohřev 

vlivem ztrát při změnách magnetizace (popsáno v kapitole Hysterezní ztráty) [19]. Pokud 

přivedeme ferokapalinu spolu s magnetickými nanočásticemi do nádoru a zde ji úspěšně 

zahřejeme, může dojít k odumírání nádorové tkáně. Metodu tepelné léčby nádorových 

onemocnění dělíme podle dosažené teploty a doby vystavení na samotnou hypertermii 

a termoablaci. 

 

Hypertermie probíhá při teplotách 42–45 °C po dobu několika hodin. Nicméně, aby 

nastalo spolehlivé odumírání nádorových buněk, musí být hypertermie spojena s klasickými 

metodami léčby nádorových onemocnění (ozařování, chemoterapie). Při spojení těchto dvou 

metod již stačí nižší dávky cytostatik (chemoterapeutická látka) a tím pádem jsou negativní 

dopady na lidské tělo sníženy. 

 

Termoablace využívá vyšších teplot, minimálně 50 °C, při kterých již po dvou minutách 

vystavení dochází ke koagulaci a nekróze zasažených buněk. Oproti hypertermii, termoablace 

nemusí být spojena s klasickými metodami léčby, na odstranění nádoru stačí sama. To však 

s sebou přináší i možná rizika, může nastat šok z uvolnění velkého množství odumřelé tkáně 

do lidského systému, který navíc může být spojený se zánětlivou reakcí. 

 

U hypertermie i termoablace je vhodné použít co nejmenší počet nanočástic, aby 

nedocházelo ke zbytečnému zatěžování organismu. Tyto nanočástice musí mít však dostatečný 

ztrátový výkon, měřený ve wattech na gram, který nám říká, jak moc se částice dokážou zahřát. 

Cílem aktuálního výzkumu je nalézt ideální rovnováhu mezi co nejmenším počtem nanočástic 

a co největším možným výkonem k dosažení potřebné teploty, a to stále za dodržení přísných 

kritérií pro biokompatibilitu. Ke zlepšení možného ztrátového výkonu by bylo také možné 

použít nanočástice z jiného materiálu, například železné (Fe) či kobaltové (Co). Ale u kovových 

materiálů je nutné nejprve vyřešit problém s chemickou stabilitou a biokompatibilitou. [25] 

[27] [28] 

4.2.2 Řízené cílení léčiv (tzv. drug targeting) 

Ke zvýšení účinnosti léčby nádorových onemocnění je třeba co možná nejvyšší 

koncentraci chemoterapeutické látky, ta však, pokud je podávána klasickým způsobem 

(nitrožilně, perorálně), způsobuje mnoho nechtěných vedlejších účinků ve zdravé tkáni. To 

značně limituje koncentraci účinné látky a se sníženou dávkou klesá i efektivita léčby. 

V ideálním případě chceme doručit chemoterapeutické látky přímo do oblasti nádoru, a to bez 
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zasažení zdravé tkáně. Možným řešením může být právě řízené cílení léčiv (viz obrázek 4.5). 

V tomto konceptu je léčivá látka reverzibilně navázána na magnetické nanočástice a podána 

nitrožilně pacientovi, kde díky magnetickým vlastnostem ferokapalin může být, při vhodně 

zvoleném magnetickém poli, manipulována krevním oběhem až k samotnému nádoru. K tomu 

je zapotřebí větší přitažlivé magnetické síly, než je hydrodynamická unášivá síla toku krve 

v žilách kolem nádoru. V místě nádoru musí být částice spolu s účinnou látkou drženy 

dostatečně dlouho na to, aby umožnily uvolnění léčiv. 

 

Obrázek 4.5 Schéma řízeného cílení léčiv [29] 

Stěžejním parametrem pro úspěch této metody je správná distribuce, tedy vysoká 

koncentrace účinné látky v nádoru a nízká ve zbytku celého těla. Byly vedeny experimenty na 

zvířatech [30] [31], kde byla zkoumána diference v distribuci chemoterapeutické látky v těle, 

při různých koncentracích účinné látky, a právě za působení magnetického pole a bez něj. Bylo 

dokázáno, že při regulérní chemoterapii, tedy bez působení magnetického pole, byla účinná 

látka nalezena téměř po celém těle s nejvyššími hodnotami v játrech, ledvinách a slezině. Na 

druhou stranu při použití řízeného cílení léčiv byla účinná látka nashromážděná v oblasti nádoru 

a distribuce ve zbytku těla byla značně redukována. Šlo však o testy na zvířatech, u lidí zatím 

testování proběhlo jen ve velmi omezené míře. Jedná se nicméně o první krok z mnoha k léčbě 

nádorových onemocnění metodou řízeného cílení léčiv. 
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5 Měření povrchového napětí metodou ADSA 

Povrchové napětí vzniká na hranici mezi dvěma fázemi. Pokud jsou tyto dvě fáze různého 

skupenství, užívá se termín povrchové napětí, mezi dvěma nemísitelnými kapalinami se potom 

jedná o mezifázové napětí. Povrchové napětí označuje elastickou tendenci povrchu kapaliny 

získat co možná nejmenší plochu povrchu a tím minimalizovat svoji povrchovou energii. 

Povrchová energie na rozhrání kapaliny se vzduchem vzniká z důvodu větší přitažlivosti 

molekul kapaliny mezi sebou (adheze), než mezi molekulami kapaliny a vzduchu (koheze). 

[32] 

Povrchové napětí   je definováno pomocí síly F  působící kolmo na jednotku délky l

pomyslného řezu kapalinou 

dF

dl

 =  
N

m

 
 
 

 
(5.13) 

5.1 Metody měření povrchového napětí 

Tabulka 5.1 ukazuje rozdělení metod určených k měření povrchového napětí do pěti 

skupin. V tabulce jsou uvedeny jen ty běžně používané metody, ale existuje i mnoho dalších. 

Skupina I představuje metody určené k přímému měření povrchového napětí díky rovnováze 

sil. Ve skupině II je povrchové napětí určeno přímo ze změřeného kapilárního tlaku. Analýza 

rovnováhy mezi kapilaritou a tíhovou silou je nutná ve skupinách III a IV, metody ve skupině 

III pracují s proměnným objemem a povrchovými silami, kdežto metody skupiny IV mají fixní 

objem a je pozorován vliv gravitace na něj. Metody skupiny V se využívají k měření velmi 

malého napětí a jedná se o princip, kde jsou kapky zdeformovány odstředivou silou nebo jinou 

uměle vyvolanou silou. [33]  

 

Tabulka 5.1 Klasifikace metod pro měření povrchového napětí [33] (ilustrace převzaty z [34], 

upraveno) 

Skupina Popis Měřící metoda Schéma metody 

I 

Přímé měření 

pomocí rovnováhy 

sil 

Wilhelmova destička 

 

Du Noüyův kroužek 

II 
Měření kapilárního 

tlaku 

Maximální tlak 

bubliny 

 

Rostoucí kapka 
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III 

Rovnováha mezi 

silou gravitační 

a od povrchového 

napětí 

Kapilární elevace 

 

Objem kapky 

IV 
Deformace vlivem 

gravitace 

Visící kapka 

 

Přisedlá kapka 

V 

Deformace vlivem 

uměle vyvolaných 

sil 

Rotující kapka 

 

Mikropipetování 

 

Jedním z cílů této práce je experimentální měření a následné vyhodnocení povrchového 

napětí vzorků ferokapalin. K tomuto účelu byla zvolena metoda visící kapky z důvodů její 

poměrně jednoduché opakovatelnosti a nepříliš velké náročnosti na použité vybavení.  

 

Obrázek 5.1 Visící kapka [33] 

Rotující kapka
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Metoda spočívá v experimentálním zjištění dvou parametrů kapky, největšího průměru D 

a průměru d, který je ve vzdálenosti D od spodního konce kapky (viz obrázek 5.1). Povrchové 

napětí lze poté vypočítat z následujícího vzorce [35] 

σ=
ΔρgD2

H
 

(5.14) 

Parametr H je korekční faktor závislý na tvaru kapky, jeho hodnotu je možné zjistit 

dosazením tabulkových hodnot (viz [35]) do rovnice (5.15). 

3 24
3 2 1 0

1
a

B
B S B S B S B

H S
= + − + −  

(5.15) 

Hodnoty B0, B1, B2, B3, B4 a a jsou tabulkové hodnoty závislé na hodnotě S, která je rovna 

dS
D

=
 

(5.16) 

Tato klasická metoda spoléhá na přesné změření dvou parametrů kapky k definování 

celého jejího tvaru, což může vést k nepřesnostem. Dnes se proto používá modernější přístup 

k zjištění povrchového napětí. Mezi ty nejpokročilejší patří metoda ADSA využívající software 

pro analýzu fotografie kapky, jehož úkolem je porovnat teoretické profily kapek získané 

numerickou integrací Young–Laplaceovy rovnice se skutečnými tvary. [33] Tato metoda bude 

využita i v další části práce s využitím open–source programu OpenDrop. 

5.2 Použitá aparatura 

• Jehla a dávkovací kartuše 

Mezi nejdůležitější parametry požadované pří výběru dávkovací jehly patřil vhodný 

materiál, který nebude reagovat s ferokapalinou a zajistí dostatečnou nesmáčivost povrchu, 

rovný konec jehly a dále dostupnost. Jako nejvhodnější materiál se nakonec ukázal 

polypropylen, jelikož na nerezových jehlách měla ferokapalina tendenci vzlínat po bocích jehly 

vzhůru a tím znehodnocovat měření z důvodu špatně určeného objemu kapky. Z několika 

testovaných kandidátů byla nakonec vybrána polypropylenová jehla od firmy NETtechnik 

v.o.s. o délce 12,7 mm a vnějším průměru 0,88 mm (viz obrázek 5.2).  

Jako dávkovací kartuše byla použita kartuše s ručním pístem (viz obrázek 5.2) z důvodu 

dobré dostupnosti a nízké ceně. Důležitým faktorem byla kompatibilita s jehlou pomocí 

zacvakávacího systému Luer Lock. Ke stlačení pístu byl použit mikrometrický posuv.  

 

Obrázek 5.2 Polypropylenová jehla PPF22 a dávkovací kartuše 
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• Osvětlení 

K osvětlení kapky byl použit LED panel s difuzorem k rozptýlení světla. Bylo nutné 

světlo zaclonit, aby bylo pouze za kapkou a nevytvářelo nechtěné odlesky na bocích kapky na 

výsledné fotografii. Je nezbytné, aby LED panel byl jediným zdrojem světla, kvůli eliminaci 

nechtěných odlesků. To zahrnuje např. zhasnuté stropní osvětlení. 

• Kamera 

Byla použita vysokorychlostní kamera (XIMEA CB120MG-CM-X8G3) s nasazeným 

teleobjektivem (Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III) k dosažení co možná nejvyšší ohniskové 

vzdálenosti. Na objektivu byla nasazena makročočka (Raynox DCR-250) k zajištění korektní 

hloubky ostrosti. Doostření bylo posléze prováděno elektromotorkem objektivu ovládaného 

v softwaru přes počítač. Pomocí tohoto nastavení bylo dosaženo nejlepších výsledků. 

• Software 

Pro doostření a obecně veškeré nastavení kamery byl použit software XIMEA CamTool, 

který je volně stažitelný na stránkách firmy XIMEA.  

K vyhodnocení výsledných fotografií kapek byl použit open–source program OpenDrop, 

který umožňuje automaticky analyzovat obraz (metoda ADSA). OpenDrop byl vyvinut za 

účelem získání, analýzy a následného porovnání teoretických tvarů kapek s křivkami získanými 

z fotografie. Program vznikl v Austrálii, konkrétně ve spolupráci tří univerzit v Melbourne. 

Autory kódu jsou Dr Michael Neeson, Joe Berry a Rico Tabor. [34] 

 

 

Obrázek 5.3 Schéma experimentu [34] 
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5.3 Postup měření 

Postup provedení měření bude rozdělen do čtyř stěžejních částí: příprava aparatury, 

přípravné měření s vodou, ostré měření s ferokapalinou a vyhodnocení samotného měření. 

V první části bylo nutné nachystat kameru na stativ, stojan s dávkovací kartuší 

a osvětlení. Důležité je, aby vše bylo na jedné přímce, jak je patrné z obrázku 5.3. V ideálním 

případě by stojan s dávkovací kartuší, kde se tvoří kapka, měl být odizolován od vibrací 

a vzdušných proudů, které mohou tvořit nechtěnou oscilaci kapky. 

Dále bylo provedeno přípravné měření s vodou. Účel tohoto měření bylo zjistit, zda je 

sestava připravena k měření ferokapalin. Bylo zjištěno pár nedostatků, jako například tvoření 

odlesků na povrchu kapky, ty však byly odstraněny vypnutím stropního osvětlení a zatažením 

okenních rolet.  

Před ostrým měření bylo provedeno testovací měření s ferokapalinou k případnému 

odhalení nepřesností či nedostatků. Bylo nutné vždy dosáhnout co možná nejvyšší ostrosti 

obrazu a také zajištění správného tvaru kapky. Ostré měření bylo opakováno dvakrát, jelikož 

byly měřeny dva druhy ferokapalin, EMG 900 a EMG 905 od firmy Ferrotec [36]. S každou 

kapalinou byla provedena série měření (8 respektive 9 měření, pro každé byla nastavena nová 

poloha pístu tak, že tvar kapky byl blízký ideálnímu tvaru) a při každém měření bylo pořízeno 

20 snímků. Na obrázku 5.4 je vidět snímek kapky v programu OpenDrop a červená čerchovaná 

čára je teoretický profil kapky vygenerovaný programem. Pro správné určení všech parametrů 

kapky, je vhodné, aby kapka měla dostatečný objem, avšak ne příliš velký. Ideální moment pro 

vytvoření snímku je těsně před začátkem tvoření tzv. „krčku kapky“. 

 

Obrázek 5.4 Ideální tvar kapky v programu OpenDrop 

Každý ze snímků byl zpracován algoritmem programu OpenDrop. Program z těchto 

snímků zjistil povrchové napětí kapky, její objem, plochu a další parametry. Tyto hodnoty byly 

importovány do tabulkového procesoru, kde byly posléze vyhodnoceny. Z hodnot povrchového 

napětí a objemu kapky jedné série měření byl vypočítán medián. Od mediánu bylo zvoleno 3% 

toleranční pole jak pro povrchové napětí, tak pro objem. Toleranční pole bylo použito pro obě 

ferokapaliny stejné z důvodu konzistentnosti experimentu. Pokud vyhodnocené hodnoty nebyly 

v mezích tolerance, snímek byl vyřazen. Ukázku tolerančního pole a vyřazených bodů můžeme 

vidět na grafu 5.1. Při použití všech bodů byla směrodatná odchylka od průměru objemu 8,13% 

a od povrchového napětí 11,1 %, po zavedení tolerančního pole byly tyto hodnoty redukovány 

na 0,78% pro objem a 0,64% pro povrchové napětí. Tento postup byl opakován pro každou 

sérii měření. 
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Graf 5.1 Selekce bodů – série 4, EMG 900 

Grafy ilustrující výběr bodů napříč všemi sériemi pro obě ferokapaliny jsou umístěny 

v přílohách této práce (viz SEZNAM PŘÍLOH). 

5.4 Výsledky měření 

Vyhodnocení ferokapaliny EMG 900 bylo pravděpodobně z důvodu výskytu odlesků na 

kapkách obtížnější a mnoho snímků (bodů, viz graf 5.1) muselo být vyřazeno. Dvě série byly 

zcela odstraněny z důvodu špatné kvality vstupů (snímků). Rozhodujícím kritériem pro 

vyřazení celé série byl poměr vyřazených bodů. Pokud jich bylo více než platných, série byla 

označena za nevyhovující. Celkové výsledky obou měření jsou uvedeny v tabulce 5.2. 

 

Tabulka 5.2 Výsledky měření 

  

Povrchové 

napětí 

Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient2 

Objem Směrodatná 

odchylka 

Variační 

koeficient 

  [mN/m] [mN/m] [%]  μL  [mN/m] [%] 

EMG 900 15,5185 0,1807 1,16 2,7594 0,0413 1,5 

EMG 905 21,6672 0,1427 0,66 3,7916 0,0788 2,08 

 

 

  

 

 

2 Variační koeficient dává do poměru směrodatnou odchylku s průměrnou hodnotou 
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V grafu 5.2 je možné pozorovat rozložení všech platných hodnot pro ferokapalinu 

EMG 900. Vyhovujících hodnoty bylo 75,8 %. 

 

Graf 5.2 Rozložení platných hodnot EMG 900 

Ferokapalina EMG 905 se vyhodnocovala poměrně snáze, kdy za platné bylo považováno 

97,8 % hodnot. V grafu 5.3 jsou opět vidět všechny relevantní hodnoty. 

 

Graf 5.3 Rozložení platných hodnot EMG 905 

Grafy níže ilustrují závislost povrchového napětí na objemu pro ferokapalinu EMG 900, 

respektive EMG 905. Body v grafu znázorňují průměrné hodnoty jednotlivých sérií měření, 

kdy každá série odpovídá jedné konkrétní kapce. Body jsou proloženy lineární spojnicí trendu. 

Podle teorie by povrchové napětí nemělo záviset na objemu kapky, ale pouze na poměru volné 

energie na rozhraní dvou fází. Naměřené výsledky souhlasí s tímto předpokladem, jak lze vidět 

v grafech 5.4 a 5.5. Je ale nutné zmínit, že rozpětí měřených objemů kapek pro obě ferokapaliny 

bylo poměrně úzké a odpovídá spíše větší velikosti kapek. Výsledný trend tedy zachycuje pouze 
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určitou část rozsahu objemu a není možné ukázat srovnání s menšími kapkami. Nicméně 

literatura uvádí, že pro správné vyhodnocení malých kapek je nutné vzít v potaz optickou 

anizotropii a provést náležité korekce. Měření prováděné v [37] dokazuje, že malé kapky bez 

použité korekce mají větší rozptyl a vykazují závislost povrchového napětí na objemu. Tento 

fakt jen potvrzuje důležitost ideálního tvaru a velikosti měřené kapky. 

 

Graf 5.4 Závislost povrchového napětí na objemu pro EMG 900 

 

 

Graf 5.5 Závislost povrchového napětí na objemu pro EMG 905 
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ZÁVĚR 

Cílem rešeršní části práce je vytvořit ucelený teoretický přehled o elektromagnetických 

a reologických vlastnostech ferokapalin, popisu změn vlastností v magnetickém poli a průzkum 

možností aplikací v oblastech techniky a biomedicíny. Nad rámec zvolených cílů je vypracován 

souhrn běžných způsobů přípravy ferokapalin. 

Mezi tři základní složky ferokapalin patří magnetické nanočástice, surfaktant a nosná 

kapalina, jejich parametry se zabývá úvodní kapitola. Zásadní vliv na stabilitu má maximální 

možný průměr částice, který je blíže definován v podkapitole 1.1. Tento průměr je klíčový pro 

následné aplikace ferokapalin, které musí být odolné proti sedimentaci částic vlivem 

magnetického či tíhového pole.  Odolnost proti usazování částic je důležitá pro správnou funkci 

ferokapaliny a zajišťuje výrazně delší životnost, než bývá u magnetoreologických (MR) kapalin 

s většími částicemi. 

Následující kapitola je stěžejním pilířem celé teoretické rešerše, jedná se o popis 

magnetických a reologických vlastností ferokapaliny jako celku. Jsou zde vysvětleny důležité 

děje a jevy, které jsou pro ferokapaliny typické a díky nim se svým chováním podobají 

tzv. „inteligentním materiálům“. Za vyzdvihnutí stojí magnetoviskózní jev, tedy růst viskozity 

za přítomnosti magnetického pole, který je důležitým aspektem v řadě aplikací ferokapalin. 

Ferokapaliny sice dosahují řádově slabšího magnetoviskózního efektu než MR kapaliny, zato 

však nabízí jiné výhodné vlastnosti. Mezi ty nejzásadnější patří koloidní stabilita a delší 

životnost. Zajímavým bodem aktuálního výzkumu je kombinace mikroskopické struktury MR 

kapalin a ferokapalin k získání dlouhodobě stabilní magnetické kapaliny s výhodami z obou 

kapalin. 

Dále je v práci uveden rozbor běžných metod přípravy ferokapalin. V práci je příprava 

rozdělena na výrobu částic (feritických a kovových) a následnou disperzi těchto částic spolu se 

surfaktantem v nosné kapalině. Za zmínku stojí perspektivní metoda produkce kobaltových 

částic s obálkou z oxidu hlinitého, která úspěšně potlačuje vliv oxidace. Díky tomu by mohly 

být využity veškeré výhody kovových částic a nebyla by snížena jejich životnost vlivem 

oxidace.  

Čtvrtá kapitola se zabývá využitím ferokapalin v praxi. Aplikace jsou rozděleny na 

technické a biomedicínské. Mezi průlomové objevy na poli ferohydrodynamiky se jistě řadí 

použití ferokapalin k léčbě nádorových onemocnění. Tento typ léčby je sice stále ve fázi 

testování, ale jeho použití by mohlo radikálně změnit způsob jakým se dnes nádorové 

onemocnění léčí. 

 

V experimentální části práce je provedeno měření a vyhodnocení povrchového napětí 

vzorků ferokapalin. Na základě zhodnocení důležitých kritérií byla zvolena metoda visící kapky 

a k vyhodnocení byl použit program OpenDrop, který používá automatickou analýzu obrazu 

pro zjištění povrchového napětí kapky. Získané hodnoty byly posléze zpracovány v tabulkovém 

procesoru, kde proběhla určitá selekce dat a snímky se špatnou kvalitou byly vyřazeny. Měření 

obou vzorků kapalin bylo poměrně přesné, povrchové napětí pro obě ferokapaliny bylo 

vyhodnoceno s odchylkou menší než 1,2 %. Kvůli úzkému rozsahu měřených objemů kapek 

nejsou výsledné trendy dokonale vypovídající, ale pro všechna měření splňují teoretický 

předpoklad, že hodnota povrchového napětí není závislá na objemu kapky. 

 

Výzkum ferokapalin není triviální záležitostí a tato bakalářská práce rozhodně nepokrývá 

celou problematiku tohoto materiálu. Nicméně může být použita jako odrazový můstek pro 

budoucí práce. 
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[20] BERKOVSKIĬ, B. a V. BASHTOVOĬ. Magnetic fluids and applications handbook. New 

York: Begell House, 1996. ISBN 978-1-56700-062-7. 

[21] HUANG, Chuan, Jie YAO, Tianqi ZHANG, Yibiao CHEN, Huawei JIANG a Decai LI. 

Damping Applications of Ferrofluids: A Review. Journal of Magnetics. 2017, 22(1), 109-

121. DOI: 10.4283/JMAG.2017.22.1.109. ISSN 1226-1750. 

[22] IMADUDDIN, Fitrian, Saiful MAZLAN a Hairi ZAMZURI. A design and modelling 

review of rotary magnetorheological damper. Materials and Design. 2013, 51, 575-591. 

DOI: 10.1016/j.matdes.201 .04.042. ISSN 0261 069. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0261306913003658 

[23] HERMAN, John, Joseph CARUSO a Robert STONE. Radio Astronomy Explorer 

(RAE)—I. Observations of terrestrial radio noise. Planetary and Space Science [online]. 

1973, 21(3), 443-461 [cit. 2020-05-27]. DOI: 10.1016/0032-0633(73)90042-1. ISSN 

00 206  . Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0032063373900421 

[24] HECKERT, M., L. SPRENGER, A. LANGE a S. ODENBACH. Experimental 

determination of the critical Rayleigh number for thermomagnetic convection with focus 

on fluid composition. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2015, 381, 337-

 4 . DOI: 10.1016/j.jmmm.2015.01.014. ISSN 0 04885 . Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304885315000165 

[25] HERGT, Rudolf, Silvio DUTZ, Robert MÜLLER a Matthias ZEISBERGER. Magnetic 

particle hyperthermia: nanoparticle magnetism and materials development for cancer 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jakub Vaverka 

Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

 

43 

 

therapy. Journal of Physics: Condensed Matter. 2006, 18(38), 2919-2934. DOI: 

10.1088/0953-8984/18/38/S26. ISSN 0953-8984. Dostupné z: http://stacks.iop.org/095 -

8984/18/i=38/a=S26?key=crossref.8d47e9c2c46689276e3125e4b6b445be 

[26] ODENBACH, Stefan. Fluid mechanics aspects of magnetic drug targeting. Biomedical 

Engineering / Biomedizinische Technik. 2015, 60(5), 477-483. DOI: 10.1515/bmt-2015-

0145. ISSN 1862-2 8X. Dostupné z: 

http://www.degruyter.com/view/j/bmte.2015.60.issue-5/bmt-2015-0145/bmt-2015-

0145.xml 

[27] SHOKROLLAHI, H. Structure, synthetic methods, magnetic properties and biomedical 

applications of ferrofluids. Materials Science and Engineering: C. 2013, 33(5), 2476-

248 . DOI: 10.1016/j.msec.201 .0 .028. ISSN 092849 1. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0928493113001902 

[28] DAS, Pradip, Miriam COLOMBO a Davide PROSPERI. Recent advances in magnetic 

fluid hyperthermia for cancer therapy. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019, 174, 

42-55. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2018.10.051. ISSN 092   65. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0927776518307495 

[29] ALEXIOU, C., R. JURGONS, R. SCHMID, W. ERHARDT, F. PARAK, C. 

BERGEMANN a H. IRO. Magnetisches Drug Targeting—ein neuer Ansatz in der 

lokoregionären Tumortherapie mit Chemotherapeutika. HNO. 2005, 53(7), 618-622. 

DOI: 10.1007/s00106-004-1146-5. ISSN 0017-6192. Dostupné z: 

http://link.springer.com/10.1007/s00106-004-1146-5 

[30] LÜBBE, Andreas, Christoph ALEXIOU a Christian BERGEMANN. Clinical 

Applications of Magnetic Drug Targeting. Journal of Surgical Research. 2001, 95(2), 

200-206. DOI: 10.1006/jsre.2000.60 0. ISSN 00224804. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002248040096030X 

[31] ALEXIOU, C, W ARNOLD, R. KLEIN et al. Locoregional cancer treatment with 

magnetic drug targeting. Cancer research. 2000, 60(23), 6641–6648. PMID 11118047. 

[32] SPEIGHT, James. Properties of Organic Compounds. Environmental Organic Chemistry 

for Engineers [online]. Amsterdam: Elsevier, 2017, s. 203-261 [cit. 2020-05-29]. DOI: 

10.1016/B978-0-12-804492-6.00005-8. ISBN 9 80128044926. Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128044926000058 

[33] FANG, Ch a C. WHITE, J DRELICH, ed. Measurement of Interfacial Tension in Fluid-

Fluid Systems. SOMASUNDARAN, P. Encyclopedia of surface and colloid science. 2nd 

ed. New York: Taylor & Francis, 2006, s. 3152-3166. ISBN 0-8493-9615-8. 

[34] BERRY, Joseph D., Michael J. NEESON, Raymond R. DAGASTINE, Derek Y.C. 

CHAN a Rico F. TABOR. Measurement of surface and interfacial tension using pendant 

drop tensiometry. Journal of Colloid and Interface Science [online]. 2015, 454, 226-237 

[cit. 2020-05-31]. DOI: 10.1016/j.jcis.2015.05.012. ISSN 00219 9 . Dostupné z: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S002197971500466X 

[35] STAUFFER, Clyde E. The Measurement of Surface Tension by the Pendant Drop 

Technique. The Journal of Physical Chemistry [online]. 1965, 69(6), 1933-1938 [cit. 

2020-05-31]. DOI: 10.1021/j100890a024. ISSN 0022- 654. Dostupné z: 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/j100890a024 

[36] EMG 905. Ferrotec ferrofluid [online]. Tokyo: Ferrotec, 2020 [cit. 2020-06-05]. 

Dostupné z: https://ferrofluid.ferrotec.com/products/ferrofluid-emg/oil/emg-905/ 

[37] MORITA, Augusto, Danilo CARASTAN a Nicole DEMARQUETTE. Influence of drop 

volume on surface tension evaluated using the pendant drop method. Colloid & Polymer 



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jakub Vaverka 

Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

 

44 

 

Science [online]. 2002, 280(9), 857-864 [cit. 2020-06-26]. DOI: 10.1007/s00396-002-

0694-z. ISSN 0303-402X. Dostupné z: http://link.springer.com/10.100 /s00 96-002-

0694-z 

 

 

 

  



Energetický ústav  

FSI VUT v Brně 

Jakub Vaverka 

Vlastnosti a aplikace ferokapalin 

 

45 

 

SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ a ZKRATEK 

 

Zkratka Popis 

ADSA Axisymmetric Drop Shape Analysis (analýza profilu kapky) 

LED Light-Emitting Diode (světelná dioda) 

MR kapaliny Magnetoreologické kapaliny 

pH Potential of hydrogen (vodíkový exponent) 

RAE Radio Astronomy Explorer (družice pro výzkum rádiového 

šumu vesmírných těles) 

 

 

Symbol Jednotka Popis 

d [m] průměr částice 

EH [J] magnetická energie 

ET [J] termální energie 

f0 [s-1] Larmorova frekvence 

Fσ [N] 
síla působící kolmo na 

jednotku délky 

g [m s-2] tíhové zrychlení 

H [A m-1] intenzita magnetického pole 

h [m] výška 

Hc [A m-1] koercitivní intenzita 

K [J m3] anizotropická konstanta 

kB [J K-1] Boltzmannova konstanta 
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l [m] délka 

m [A m2] magnetický moment částice 

M [A m-1] magnetizace 

�̅� [A m-1] střední magnetizace 

M0 [A m-1] spontánní magnetizace 

Mr [A m-1] magnetická remanence 

Ms [A m-1] saturační magnetizace 

p [Pa] tlak 

T [K] absolutní teplota 

V [m3] objem částice 

�̃� [m3] 
hydrodynamický objem 

částice 

v [m s-1] rychlost proudění 

µ0 [N A-2] permeabilita vakua 

   [Pa s] dynamická viskozita 

c  [Pa s] viskozita nosné kapaliny 

( )H  [Pa s] 
viskozita při působení 

magnetického pole 

( 0)H =  [Pa s] 
viskozitu bez zatížení 

magnetickým polem 

  [kg m3] hustota kapaliny 

  [N m-1] povrchové napětí 

B  [s] čas Brownovy relaxace 
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N  [s] čas Néelovy relaxace 

  [-] 

objemový poměr 

rozředěného materiálu ve 

ferokapalině 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1) Selekce dat 

Následující grafy ilustrují selekci bodů (snímků) napříč všemi sériemi pro obě měření. 

První graf je pro ferokapalinu EMG 900, v označené oblasti se nachází  5,8 % platných bodů 

a odebráno bylo 24,2 %, číselně je to 91 bodů použitých a 29 vyřazených. Pro EMG 905 bylo 

platných bodů poměrně více (9 ,8 %) a vyřazeno bylo pouze 2,2 % bodů, konkrétně to je tedy 

1 6 použitých bodů a 4 použity nebyly. 

 

 

 

 

Graf 6.1 Selekce bodů napříč všemi sériemi pro EMG 900 

Graf 6.2 Selekce bodů napříč všemi sériemi pro EMG 900 
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