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S t r e s z c z e n i e  

Niniejszy artykuł poświęcono zagadnieniom związanym z cieczami magnetoreologicznymi 
(MR). Ciecze te mają zdolność zmiany własności fizycznych pod wpływem przyłożonego, 
zewnętrznego pola magnetycznego. W artykule omówiono strukturę wewnętrzną cieczy MR, 
zasadę ich działania oraz zagadnienia związane z teoretycznym modelowaniem własności 
reologicznych. Przedstawiono także przykłady praktycznych zastosowań cieczy MR. 
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A b s t r a c t  

The current work is devoted to discussion of problems connected with magnetorheological 
fluids. This type of fluids changes its physical properties under external magnetic field. In this 
paper the internal structure of the MR fluid, its behaviour under magnetic field and its 
theoretical model are discussed. Several applications of the MR fluids in mechanical devices 
are presented. 
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1. Wstęp 

Od czasu odkrycia płynów magneto- i elektroreologicznych w latach 40. ubiegłego wie-
ku [22, 28] obserwujemy, szczególnie w dwóch ostatnich dekadach, istotny wzrost za-
stosowań tych płynów w praktycznych konstrukcjach inżynierskich. Z punktu widzenia 
potencjalnych zastosowań najważniejszą cechą tych płynów jest możliwość zmiany lep-
kości (w bardzo szerokim zakresie) w ułamku milisekund. Płyny MR stanowią zawiesinę 
cząstek ferromagnetycznych (0,05–10 μm) w oleju – materiał kompozytowy o umocnieniu 
cząsteczkowym. Stosowane są również cząstki żelaza, stopów lub ceramiki, ale muszą one 
koniecznie mieć własności ferromagnetyczne, tzn. możliwość polaryzacji pod wpływem 
przyłożonego zewnętrznego pola magnetycznego. W wyniku działania zewnętrznego pola 
magnetycznego H następuje polaryzacja cząstek i ich agregacja, tzn. cząstki tworzą łań-
cuchy dipoli magnetycznych ułożonych równolegle w kierunku pola magnetycznego. 

Z punktu widzenia potencjalnych zastosowań inżynierskich najbardziej interesujący jest 
charakter pracy płynów MR po przyłożeniu pola magnetycznego. Zaobserwowano do-
świadczalnie, że zmiana lepkości płynu wywołana zewnętrznym polem magnetycznym po-
woduje zmianę charakterystyki płynu (wprowadza się tu także określenie zmiana fazy 
płynu). Przez charakterystykę płynu rozumiemy wykres jego odpowiedzi (w formie od-
kształceń) w wyniku przyłożenia zewnętrznych oddziaływań mechanicznych. Najprostszy 
opis charakterystyki płynu podawany jest w postaci modelu cieczy Binghama, tzn. 
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gdzie: 
γ   – odkształcenie płynu, 
σy – naprężenie odpowiadające granicy płynięcia materiału, 
η   – lepkość płynu. 

Oznacza to, że po przekroczeniu granicy płynięcia (zmianie fazy) następują odkształcenia 
reologiczne płynu. Model Binghama podany powyżej ma ograniczone pole zastosowań do 
opisu własności reologicznych cieczy MR [1]. 

Możliwość zastosowań płynów MR w konstrukcjach inżynierskich uzależniona jest od 
dwóch parametrów opisujących charakterystykę płynu, a mianowicie: 
– wartości naprężeń odpowiadających granicy płynięcia materiału, 
– charakterystyki odkształcenia reologicznych płynu. 

Wartości te uzależnione są bezpośrednio od dwóch wielkości: 
1. Rodzaju materiału kompozytowego zastosowanego w konstrukcji inżynierskiej, tzn. 

wielkości, kształtu, udziału objętościowego oraz własności ferromagnetycznych umoc-
nienia; pokrycia cząstek (w włóknistych materiałach kompozytowych nosi ono nazwę 
apretura); rodzaju i lepkości płynu (osnowy), w której znajdują się cząstki; temperatury 
pracy konstrukcji. 

2. Wielkości zewnętrznego pola magnetycznego oddziaływującego na płyn. 
Wymienione powyżej wielkości mogą zostać opisane przez wprowadzenie praw feno-

menologicznych określanych na podstawie badań doświadczalnych lub też mogą zostać 
wyprowadzone teoretycznie z zastosowaniem metody homogenizacji (uśredniania) w po-
dobny sposób jak dla wielu innych typów materiałów kompozytowych. Projektant 
konstrukcji, dysponując odpowiednim zasobem wiedzy, ma możliwość opracowania pły-
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nów MR mających charakterystyki najbardziej odpowiednie dla danej konstrukcji inży-
nierskiej, tzw. optymalne projektowanie materiału. 

Poniżej podano podstawowe informacje dotyczące wzmiankowanych efektów, wyko-
rzystując przede wszystkim relacje fenomenologiczne. 

2. Model fenomenologiczny oddziaływań 

W zakresie odkształceń sprężystych następuje liniowe odkształcenie łańcuchów spola-
ryzowanych cząstek (rys. 1). Zatem przyjmując, że wartość odkształcenia wynosi γ = tg(θ) 
(rys. 1), naprężenie można wyrazić równaniem (patrz [2]) 
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gdzie: 
Vc  – udział objętościowy cząstek ferromagnetycznych o promieniu a, 
FM – siła oddziaływań magnetycznych cząstek 
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w którym: 
Ms – wartość nasycenia namagnesowania dipoli, 
μ0  – przenikalność dielektryczna próżni. 

Dokonując przejścia granicznego (γ→0), otrzymujemy ze wzorów (2) i (3) wartości mo-
dułu Kirchhoffa 
 03 c sG V HM= μ  (4) 
a maksimum funkcji σ względem γ pozwala określić wartość kresu odkształceń spręży-
stych 
 3/ 2 1/ 2

02,31Y c sV H Mσ = μ  (5) 

Jak wykazuje eksperyment, rzeczywiste wartości σY są niższe niż określone wzorem (5), 
jednak wychwycono w ten sposób jakościowy przebieg zjawisk. 

 

 
 

Powyższe zależności dość dobrze opisują także płynięcie reologiczne płynu, jednak pod 
warunkiem, że lepkość płynu MR jest stała i wyznaczona wówczas, gdy nie występuje pole 

 
Rys. 1. Schemat liniowego odkształcenia łańcuchów spo-

laryzowanych cząstek ferromagnetycznych 
Fig. 1. The linear strain of chains for ferromagnetic 

particles 
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magnetyczne. Jest to oczywiście uproszczenie, bowiem lepkość zależy także od zmian po-
łożenia cząstek ferromagnetyku. 

Dokładna analiza zachowań płynu MR wymaga odstąpienia od stosowanego płaskiego 
modelu analizy oraz poprawnego opisu przenikalności magnetycznej płynu. Będzie to 
przedmiotem naszych dalszych prac. 

3. Półaktywne tłumiki 

Jednym z najbardziej znanych zastosowań cieczy MR jest ich wykorzystanie w kon-
strukcji półaktywnych, liniowych bądź obrotowych tłumików i amortyzatorów. Należy tu 
wyjaśnić znaczenie określenia „półaktywne”. Urządzenia tego typu, w przeciwieństwie do 
elementów „aktywnych” (np. wzbudnik elektromagnetyczny), nie generują żadnych sił  
w układzie. Ich podstawową funkcją jest wytwarzanie zależnej od sygnału sterowania bier-
nej siły tłumienia. Siła ta przeciwdziała przemieszczaniu się układu [16]. Podstawową za-
letą tych urządzeń jest możliwość adaptacyjnego sterowania wartością siły tłumienia. 
Tłumiki MR mogą być stosowane praktycznie wszędzie tam, gdzie pojawiają się drgania. 
Budowa tego rodzaju urządzeń umożliwia osiąganie w zależności od zastosowania i ro-
dzaju bardzo małych lub bardzo dużych sił tłumienia, rzędu 2000 kN. Są więc one używane 
w tłumieniu drgań sejsmicznych [29], amortyzacji pojazdów [4] i motocykli [6], foteli 
kierowców i operatorów ciężkich maszyn roboczych [15], pozycjonowaniu i tłumieniu 
drgań układów optycznych napędów CD-ROM i DVD-ROM [7], polepszaniu charakte-
rystyk głośników oraz tłumieniu drgań w silnikach krokowych [23, 24]. W pracy [25], 
poświęconej głównie zagadnieniom sterowania tłumików MR, podano wiele innych prak-
tycznych zastosowań urządzeń tego typu. 

Przykładem najczęściej stosowanego rozwiązania konstrukcyjnego tłumika MR może 
być sejsmiczny amortyzator firmy LORD Corporation [29] przeznaczony do tłumienia 
drgań skorupy ziemskiej pod budynkami. Maksymalna siła tłumienia tego urządzenia wy-
nosi 2000 kN. Jego schemat pokazano na rys. 2. 

 

 
Rys. 2. Schemat  sejsmicznego tłumika MR 

Fig. 2. The seismic MR fluid damper 
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Urządzenie to ma bardzo prostą i zwartą konstrukcję. Zewnętrzna, cylindryczna obu-
dowa składa się na część obwodu magnetycznego. Efektywną przestrzeń wypełnioną cie- 
czą MR stanowi osiowo-symetryczna szczelina, pomiędzy zewnętrzną średnicą tłoka  
a wnętrzem obudowy. Przesunięcie tłoka powoduje przepływ cieczy MR w całym osiowo- 
-symetrycznym obszarze (zaworowy tryb pracy). Tłok zamocowany jest do wału z obu 
stron. Dzięki temu zbędna staje się kompensacja termiczna. Konieczne jest jednak za-
instalowanie małego zbiorniczka niwelującego rozszerzalność cieplną cieczy MR. Średnica 
wewnętrzna obudowy amortyzatora wynosi 20,3 cm, zaś skok tłoka równy jest ±8 cm. 
Cewka elektromagnetyczna, podzielona na trzy części, umiejscowiona jest na tłoku. Po-
woduje to powstanie czterech obszarów, gdzie ciecz MR podlega działaniu pola mag-
netycznego. Na cewki zużyto około 1,5 km miedzianego drutu. Całe urządzenie ma ok. 1 m 
długości, masę równą ok. 250 kg oraz zawiera 6 litrów cieczy MR, z czego w przybliżeniu 
90 cm3 poddanych jest działaniu pola magnetycznego. 

4. Sprzęgła i hamulce 

Kolejną dziedziną, w której ciecze MR znajdują coraz szersze zastosowanie, jest 
budowa sprzęgieł i hamulców. Podobnie jak w przypadku amortyzatorów i tłumików omó-
wionych powyżej, także i tutaj wykorzystuje się fakt powstawania w cieczy MR naprężenia 
progowego  σY.  Naprężenie  to  w  przypadku sprzęgieł odgrywa decydującą rolę w przeno- 

 

 
Rys. 3. Przekrój poprzeczny hamulca MR 

Fig. 3. Cross-sectional view of the MR brake 
 

szeniu momentu skręcającego z wału czynnego (napędowego) na wał bierny, zaś w przy-
padku hamulców kształtuje wielkość momentu hamowania. W tym miejscu warto pod-
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kreślić fakt możliwości płynnej regulacji siły sprzęgania lub hamowania poprzez sterowa-
nie prądem elektrycznym, zasilającym cewkę elektromagnetyczną. Sprzęgła MR, z powodu 
tego, że ciecz MR stanowi ogniwo pośredniczące w transmisji momentu obrotowego, mają 
duże możliwości w zakresie tłumienia drgań, a także w sytuacjach awaryjnych mogą pełnić 
rolę sprzęgieł bezpieczeństwa. Niestety wadą tego typu urządzeń jest wydzielanie dużych 
ilości ciepła, które z kolei może powodować utratę własności przez ciecz MR [12]. Trzeba 
jednak dodać, że sprzęgła i hamulce MR są wciąż urządzeniami prototypowymi. 

Schematyczny przekrój poprzeczny hamulca MR [12] pokazano na rys. 3. Urządzenie 
to składa się z obudowy (dzielonej na dwie identyczne części) 4 i 8 oraz obrotowej tarczy 9, 
połączonej z wałem 10. Ciecz MR znajduje się pomiędzy obudową a wirującą tarczą. Do-
starczana jest tam przez dwa otwory w obudowie hamulca 6. Przestrzeń wypełniona cieczą 
MR ograniczona jest przez osłonę cewki 3, łożyska 7 oraz uszczelnienia. Pole magne-
tyczne generowane jest przez cewki zlokalizowane na obwodzie zewnętrznym obudowy 
(na rys. 2 drut 1 oraz rdzeń cewki 2). W celu zapewnienia poprawnej pracy hamulca, szcze-
lina pomiędzy ruchomą tarczą a obudową powinna być możliwie najmniejsza i z reguły nie 
przekracza ok. 2 mm. W tym przypadku szerokość szczeliny wynosi 0,5 mm. Zapewnia to 
równomierny rozkład strumienia pola magnetycznego przenikającego ciecz MR. W obu 
identycznych połówkach obudowy wydrążono zagłębienia, które po zmontowaniu obu-
dowy tworzą komorę. Przestrzeń ta wypełniona jest cieczą MR. Natomiast w obracającej 
się tarczy wykonano, równomiernie rozmieszczone po obwodzie, wystające kołki 5. Ich 
zadaniem jest mieszanie cieczy MR w czasie, gdy pole magnetyczne jest nieaktywne. 
Chodzi o to, aby utrzymać ciecz MR w stanie jednorodnym i płynnym. Przyjmuje się, że 
stosunek Ri/R0 powinien zawierać się w przedziale od 0,7 do 0,99. Zapewnia to możliwie 
minimalne rozmiary hamulca. 

5. Zawory hydrauliczne 

Kolejną ważną dziedziną, w której znalazły zastosowanie ciecze MR, jest konstrukcja 
zaworów. Zasada działania takiego zaworu jest bardzo podobna jak w przypadku 
omówionego powyżej wielkoskalowego tłumika MR. 

 

 
Rys. 4. Schemat zaworu MR 

Fig. 4. Scheme of the MR valve 
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Obecnie ciecz MR znajdująca się w strumieniu pola magnetycznego spełnia także rolę 
uszczelnienia przestrzeni pomiędzy zewnętrzną średnicą tłoka a wnętrzem obudowy zawo-
ru. Na rys. 4 przedstawiono schemat typowego zaworu MR [13]. Podstawową zaletą ta-
kiego rozwiązania jest brak jakichkolwiek elementów ruchomych w konstrukcji zaworu, co 
znacznie poprawia trwałość i niezawodność urządzenia. 

Głównym elementem omawianego zaworu jest ruchomy rdzeń ukształtowany w formie 
tłoka. Na rdzeń ten nawinięta jest cewka wykonana z drutu. Ciecz MR znajduje się  
w osiowo-symetrycznych szczelinach utworzonych przez zewnętrzną średnicę rdzenia  
i wnętrze cylindrycznej obudowy. Szerokość szczeliny wynosi 0,5 mm. Przepływający 
przez cewkę prąd powoduje powstanie pola magnetycznego w szczelinie. Urządzenie to ma 
charakter prototypowy. 

6. Uszczelnienia 

Ciecze MR, a przede wszystkim ciecze ferromagnetyczne, stosowane są z powodzeniem 
jako uszczelnienia. Pierwsze tego typu uszczelnienia opracowano w NASA w latach 60. 
ubiegłego wieku jako uszczelnienia precyzyjnych łożysk pracujących w warunkach wyso-
kiej próżni. Obecnie uszczelnienia tego typu stosuje się w technice wysokiej próżni [8],  
w gazowych instalacjach ciśnieniowych (do ok. 3,5 MPa) oraz do uszczelniania wałów 
rozwijających bardzo duże obroty, rzędu 100 000 obr/min [7]. Ponadto, uszczelnia się cie-
czami ferromagnetycznymi przed zanieczyszczeniami precyzyjne urządzenia komputerowe 
[19, 20]. Podstawowymi zaletami uszczelnień cieczami MR są małe opory tarcia, prak-
tycznie całkowita szczelność oraz niezwykle duża niezawodność i trwałość. Przykład pyło-
szczelnego uszczelnienia łożysk tocznych przedstawiono na rys. 5 [17]. 

 

 
Rys. 5. Schemat uszczelnienia z cieczą MR (opis w tekście) 

Fig. 5. Schema of the magneto-rheological seal 
 

Uszczelnienie przedstawione na rysunku 5a) oraz 5b) zbudowane jest z magnesu trwa-
łego 3 umieszczonego pomiędzy dwoma pierścieniami wykonanymi z materiału o wyso-
kiej przenikalności magnetycznej 4. Strumień magnetyczny przenika elementy 4, ciecz fer-
romagnetyczną 5, wał 6 oraz przez pierścień 2 (rys. 5a)) lub łożysko 7 (rys. 5b)). 
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7. Smary 

Ciecze ferromagnetyczne znalazły również szerokie zastosowanie jako smary. Ogólnie 
wykorzystywane są do smarowania precyzyjnych przekładni walcowych [27], jak rów- 
nież łożysk poprzecznych [21]. Zastosowanie smarów ferromagnetycznych zapewnia bar-
dzo dobrą przyczepność warstwy smaru do współpracujących powierzchni, przede wszy-
stkim w zakresie dużych prędkości obrotowych. Istotną zaletą tego typu smarowania jest 
dostarczenie i utrzymywanie warstwy smaru w trudno dostępnych miejscach, w szczegól-
ności tam, gdzie dochodzi do niewielkich ruchów względnych. W obszarach tych może 
zachodzić tarcie mieszane, co z kolei powoduje zwiększone zużycie współpracujących ele-
mentów. Elementy te zazwyczaj wykonane są z materiałów magnetycznych. Istotną kwe-
stią jest właściwy dobór natężenia pola magnetycznego przepływającego przez te elemen-
ty. Jak wykazują badania walcowych przekładni zębatych [9], zbyt małe natężenie pola 
magnetycznego praktycznie nie wpływa na poprawę sprawności przekładni. Natomiast zbyt 
duże natężenie pola magnetycznego powoduje powstanie dużych sił przyciągania w za-
zębieniu, a w konsekwencji spadek sprawności. Wyraźne polepszenie sprawności prze-
kładni obserwowano dla odpowiednio dobranego natężenia pola magnetycznego. 

8. Precyzyjna obróbka wykończeniowa 

Kolejnym bardzo istotnym zastosowaniem cieczy magnetoreologicznych jest obróbka 
wykończeniowa precyzyjnych elementów optycznych. Dotychczas stosowane metody  
w dziedzinie szlifowania, dogładzania oraz usuwania drobnych niedoskonałości kształtu 
okazały się nieskuteczne, sięgnięto więc m.in. po ciecze MR [26]. Podyktowane jest to 
możliwością kontrolowanej zmiany własności cieczy w trakcie obróbki. Na rys. 6 pokazano 
schemat budowy stanowiska do polerowania soczewek [17]. 

 

 
Rys. 6. Schemat stanowiska do polerowania soczewek 

Fig. 6. Schema of the device used to polishing of the lens 
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Zmieniając własności cieczy MR poprzez natężenie pola magnetycznego, regulując 
prędkość przesuwu podłoża oraz nacisk na obrabiany element, można uzyskać chropo-
watość powierzchni poniżej mikrometra [10]. Metoda jest obecnie wciąż udoskonalana  
i stopniowo wypiera dotychczas stosowane metody. Skład wykorzystywanych cieczy MR 
nieco się różni od wspomnianych powyżej. Konieczne jest bowiem dodanie odpowiednich 
składników ściernych. Najczęściej są to CeO2 lub Al2O3 [26]. 

9. Możliwości innych zastosowań 

W ostatnim okresie zauważono wzrost możliwości zastosowań cieczy MR w wielu 
dziedzinach wiedzy. Dobitnym tego przykładem jest próba aplikacji cieczy MR do zwal-
czania chorób nowotworowych [5]. Ciecz ferromagnetyczna wstrzykiwana jest do krwio-
obiegu w okolice guza. Pod działaniem pola magnetycznego ciecz ferromagnetyczna 
blokuje dopływ krwi do zmian nowotworowych, a to z kolei powoduje obumieranie cho-
rych komórek. 

Tłumiki zawierające ciecz MR stosowane są w „inteligentnych” protezach kończyn dol-
nych [3] (staw kolanowy, podudzie, staw skokowy oraz stopa). W czasie ruchu sygnał po-
chodzący z czujników zlokalizowanych w okolicach stawu kolanowego i skokowego prote-
zy kierowany jest do jednostki sterującej, która odpowiednio steruje pracą tłumika MR. 

Kolejnym polem zastosowań cieczy MR są tzw. systemy dotykowe. Ciecz MR znaj-
dująca się w polu działania nierównomiernego pola magnetycznego może przyjmować 
różne kształty. Dzięki temu możliwe stało się zbudowanie prostego systemu dotykowego, 
który zdolny jest do odwzorowania zarówno kształtu, jak i podatności prostych, trój-
wymiarowych obiektów geometrycznych. W przyszłości prawdopodobne będzie stworze-
nie systemu dotykowego odwzorowującego, na przykład, kształt ludzkich organów, a to  
w konsekwencji umożliwi przeprowadzanie zdalnych zabiegów chirurgicznych [18]. 

Oprócz tego podobne, uproszczone systemy są szeroko stosowane we wszelkiego 
rodzaju manipulatorach podłączonych do komputerów, a więc joystiki, kierownice czy kon-
sole do gier [11]. Przykładem tego może być symulator lotniczy. W sytuacji, gdy na sa-
molot działają zwiększone siły aerodynamiczne (np. w czasie nurkowania), użytkownik 
odczuwa zwiększony opór w drążku sterowym podczas wykonywania różnych ewolucji. 

W technice druku atramentowego [14] zastosowanie cieczy ferromagnetycznych polega 
na niewielkim zmieszaniu ich z atramentem. Dzięki temu wydrukowany tekst może być 
łatwo automatycznie odczytany za pomocą standardowych czytników magnetycznych. Jest 
to niezwykle użyteczne, gdy na wydruku znajdują się bardzo małe litery. 

Istotną funkcję pełnią ciecze ferromagnetyczne w technice laboratoryjnej w dziedzinie 
badań i diagnostyki różnych nośników magnetycznych [7], takich jak taśmy magneto-
fonowe, dyski komputerowe, a także stopów krystalicznych i bezpostaciowych, stali i skał. 
Badany obiekt pokrywany jest cieczą ferromagnetyczną. Cząstki magnetyczne, znajdujące 
się w rozcieńczonej cieczy ferromagnetycznej przyciągane są do miejsc o dużej wartości 
gradientu pola magnetycznego. Odległość między tak utworzonymi liniami jest w przy-
bliżeniu równa wielkości domen magnetycznych. Następnie, po odparowaniu cieczy nośnej 
(woda lub olej syntetyczny), na badanej powierzchni powstają wzory domen. Wzory te 
można obserwować pod mikroskopem przy powiększeniu około 100 razy, stosując wi-
dzialne światło odbite. 
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