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Összefoglaló 

Az intelligens anyagokhoz tartozó mágneses folyadékok egyes makroszkopikus tulajdonságai (pl. viszkozitás, 

mágneses szuszceptibilitás) külső mágneses térrel megváltoztathatóak, amelynek hátterében a folyadék 

reverzibilis szerkezeti átalakulása áll. A mágneses folyadékok gyakorlati (pl. gépjárműipari) alkalmazása 

szempontjából kiemelkedő fontosságú a folyadék ún. válaszideje, ami általában az 1-10 ms nagyságrendbe esik. 

Kutatásaink különböző mágneses folyadékok (magnetoreológiai (MR) fluidumok és ferrokolloidok) szerkezeti 

változásának követésére, és a reakcióidő mágneses szuszceptibilitás alapján történő mérésére irányultak. Egy 

olyan mérőrendszert fejlesztettünk, amely a mágneses folyadék szuszceptibilitását méri az idő függvényében, 

külső mágneses tér hatásideje alatt. A folyadék válaszidejét az időfüggő mágneses szuszceptibilitás alapján 

kapjuk meg. Ennél a módszernél a szuszceptibilitás meghatározását egy LC oszcillátor frekvenciaváltozásának 

mérésére vezetjük vissza. Az induktív tag (légmagos mérőtekercs) belsejében helyezkedik el a vizsgálandó 

minta, így ha annak mágneses szuszceptibilitása megváltozik, az a rezonanciafrekvencia eltolódását vonja maga 

után, amit egy frekvencia moduláció analizátor detektál. A külső homogén mágneses teret egy Helmholtz 

tekercspár állítja elő, amelyet egy teljesítmény erősítőből és egy jelgenerátorból álló áramgenerátor hajt meg. 

Meghatároztuk különböző ferrokolloidok és MR folyadékok válaszidejét, és a válaszidő mágneses térerősségtől 

való függését. A kísérletek során szerves közegben, valamint biokompatibilis, vizes közegben stabilizált 

nanoméretű (~10 nm átmérőjű) magnetit részecskéket tartalmazó ferrokolloidokat vizsgáltunk. Az MR 

folyadékok (Lord MRF-122EG) szénhidrogén hordozóközegből és az abban diszpergált néhány µm átmérőjű vas 

részecskékből álltak. 

 

Summary 

Magnetic liquids are so called intelligent fluids, because some macroscopic properties (e.g. viscosity, magnetic 

susceptibility) of these materials can be changed by an external magnetic field. This is caused by reversible 

structural transition. One of the most important property of a magnetic fluid is the response time, which is 

typically in the range of 1-10 ms. We investigated the dynamics of structural change and the response time of 

different magnetic liquids (magnetorheological (MR) fluids and ferrocolloids). We developed a measurement 

system which can determine the time-dependent magnetic susceptibility of these fluids in the presence of an 

external magnetic field. The response time is extracted from the dynamic magnetic response (change of 

susceptibility versus time). The susceptibility is determined from the frequency change of an LC oscillator. The 

sample is placed inside a solenoid, and any change in the susceptibility of the sample causes a shift in the 

resonant frequency, which is measured by a modulation domain analyzer. The external magnetic field is created 

by a Helmholtz coil pair driven by a power amplifier and a function generator. We measured the response time 

of various ferrocolloids and MR fluids. Furthermore, we investigated the magnetic field strength dependence of 

the response time. In our experiments we used hydrocarbon-based, and biocompatible, water-based ferrocolloids, 

where nano-sized (~10 nm in diameter) magnetite particles are stabilized in the carrier liquid. The MR fluids 

(Lord MRF-122EG) consisted of µm sized iron particles dispersed in a hydrocarbon liquid. 

 


