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1991). Az indukált dipólusmomentum ará-
nyos a részecskék térfogatával, ezért az nagy-
ságrendekkel nagyobb, mint a molekuláris 
folyadékoknál megszokott dipólusmomentu-
mok. A dipólus–dipólus kölcsönhatás anizot-
rop jellegének következményeként a diszper-
gált részecskék igyekeznek olyan pozíciót 
fel venni, hogy egyik részecske indukált pozi-
tív töltése a másik részecske indukált negatív 
töltése közelében helyezkedjék el. Az ilyen 
konfigurációk a többi lehetséges konfigurá-
cióval szemben energetikailag kedvezőbbek. 
(Az indukált dipólusmomentumokkal meg-
fogalmazva ezt úgy is mondhatjuk, hogy a 
dipólusoknak energetikailag a nose to tail 
kon figuráció a kedvező.) Így az elektromos 

tér hatásideje alatt a részecskék elmozdulnak, 
és először párokba, láncokba, majd oszlopok-
ba szerveződnek. Az egész folyamat lejátszó-
dásához – a konkrét fizikai paraméterek 
függvényében – ms-októl néhány s-ig terjedő 
időre van szükség. A láncok, oszlopok – dipó-
lusmomentumaikkal együtt – a külső tér 
irányába mutatnak. Ha ezt az anizotrop 
elektroreológiai folyadékot a láncokra merő-
leges nyírási sebesség-gradiensnek tesszük ki, 
az a nyírási feszültség növekedését eredmé-
nyezi, ami a viszkozitás több nagyságrendbe-
li növekedéséhez vezet (Nava et al., 1997). Az 
elektromos tér kikapcsolásával a részecskék 
elvesztik indukált dipólusmomentumukat, és 
a viszkozitás az eredeti értékre áll vissza. Az 
elektroreológiai folyadékokat a külső elekt-
romos tér kapcsoló hatása miatt intelligens 
fluidumoknak is hívják. Ennek az ún. elektro-
reológiai hatásnak mára már számtalan alkal-
mazása alakult ki a mechatronikában. Szabá-
lyozható módon alkalmazzák rezgéscsillapí-
tásra, nyomatékátvitelre és több méréstech-
nikai fejlesztés is megjelent az utóbbi időben 
(Bossis, 2001).

A magnetoreológiai (MR) folyadékok 
felépítésének megismeréséhez először a mág-
neses folyadékokkal kell foglalkoznunk. A 
mágneses folyadékok olyan kolloidok, ame-
lyekben ferromágneses részecskék vannak 
stabilizálva. A részecskék (például magnetitré-
szecskék) mágneses mono-domének, így 
per manens mágneses dipólusmomen tum-
mal rendelkeznek. A gömb alakúnak feltéte-
lezett részecskék átmérője jellegzetesen a 
10–50 nm-es mérettartományba esik. A hor-
dozó közeg minősége alapján megkülönböz-
tetünk vizes és szerves bázisú mágneses kolloi-
dokat (Rosensweig, 1985). A részecskék sta-
bilizálása felületaktív anyagok, polimerek vagy 
elektrolitok adagolásával történhet. Az ilyen 

kolloidok több tíz évig stabilak, és folyadékfá-
zisban szuper-paramágneses (ferromágneses) 
tulajdonságokat mutatnak. (Relatív mág ne-
ses permeabilitásuk jellegzetesen az 1 < μr < 5 
intervallumba esik. Kis ferromágneses ré-
szecskekoncentráció esetén mágnesezettsé-
gük a Langevin-féle mágnesezettségi egyenlet 
segítségével írható le. A mágnesesen dipoláris 
folyadékok az elektromosan dipoláris folya-
dékok polarizációjával szemben telítésig mág-
nesezhetők.) Mágneses folyadékokat alkal-
maznak egyes printerek festékeiben, hangszó-
rók lengőtekercseinek hűtésére, szenzorok-
ban (Odenbach, 2009) és a gyógyászatban a 
mágneses hipertermiás kezeléseknél (Roca et 
al., 2009). Amennyiben egy μf mágneses 
permeabilitású ferrofluidumban μp > μf mág-
neses permeabilitású ferromágneses részecs-
kéket diszpergálunk, úgy magnetoreológiai 
folyadékhoz juthatunk (Odenbach, 2002). A 
gömb alakúnak tekintett részecskék jellemző 
átmérője a 0,1 < a < 50 µm mérettartomány-
ba esik. A diszpergált részecskék ferromágne-
sesek, de méretüknél fogva több mágneses 
domént is tartalmaznak, így külső mágneses 
tér hiányában nincs eredő mágneses dipólus-
momentumuk. Magnetoreológiai fluidu-
munkat külső mágneses térbe helyezve – az 
elektroreológiai folyadékok viselkedéséhez 
hasonlóan – a diszpergált részecskéknek mág-
neses dipólusmomentuma indukálódik (de 
Vincente, 2011). A mágneses és az elektromos 
dipólusok kölcsönhatását leíró összefüggések 
analógiája alapján, külső mágneses tér hatásá-
ra az előzőekhez hasonló módon értelmezhe-
tő dipóluspárok, láncok és oszlopokba tömö-
rült láncok alakulnak ki a magnetoreológiai 
fluidumokban is. Ez a hatás a tér kikapcsolá-
sával gyorsan megszűnik. A láncok kialaku-
lása – az elektroreológiai folyadékoknál már 
ismertetett módon – a viszkozitás növekedé-

Bevezetés

Elektroreológiai (ER) folyadékhoz juthatunk, 
ha ep dielektromos permittivitású részecské-
ket ef dielektromos permittivitású folyadék-
ban diszpergálunk. Az elektroreológiai hatás 
kialakulásához szükséges, hogy ep > ef teljesül-
jön. A gyakorlati alkalmazások során a gömb 
alakúnak tekintett részecskék átmérője a 
0,1–100 µm intervallumba esik. (A diszperzi-
ók kiülepedését felületaktív anyagok adagolá-
sával csökkentik.) Ha egy ilyen diszperziót 
külső elektromos térbe helyezünk, az elekt-
rosztatika törvényei alapján belátható, hogy 
a részecskéknek a külső tér irányába mutató 
dipólusmomentuma indukálódik (Greiner, 

Bagi et al. • Léptetőmotor-forgórész…
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sét eredményezi. Megjegyezzük, hogy külső 
tér hatására a hordozó mágneses folyadékban 
is bekövetkezik a láncosodás, ám ennek a 
viszkozitásnövekedésre gyakorolt hatása jóval 
kisebb, mint a magnetoreológiai részecskék 
megfelelő hatása. Napjainkban a finomme-
chanika és a gépjárműtechnika számos terü-
letén alkalmaznak magnetoreológiai folyadé-
kokat rezgések csillapítására, nyomatékátvi-
telre és autonóm lengéscsillapítókban (Ohno 
et al., 2008).

Jelen munkánkban léptetőmotor-forgó-
rész lengéseinek csillapítására alkalmazzuk az 
elektro- és magnetoreológiai folyadékokat. 
Jól ismert, hogy a léptetőmotorok rotorja 
egy-egy lépés után csillapodó lengéseket végez. 
(A csillapítás mértékére a léptető nyomaték 
után bekapcsolt tartó nyomatéknak is meg-
határozó szerepe van.) Folyamatos léptetés 
esetén ennek zavaró hatása kisebb, ám egy 
pozícióra állás esetén – különösen az utolsó 
lépésekben – a csillapítás mértéke meghatá-
rozó lehet a motort tartalmazó mechatronikai 
rendszer pontosságára nézve is. Egyes gyártók 
viszkózus folyadékot vagy gélt tartalmazó 
korongot javasolnak (és gyártanak) a rotorok 
lengéseinek csillapítására, amelyek a léptető-
motor forgó tengelyére rögzíthetők. Az ilyen 
esetekben a csillapítás mértéke nem szabá-
lyozható, ezek a viszkózus csillapítók azonos 
csillapítást nyújtanak folyamatos léptetés és 
a pozícióra állás utolsó – kritikus – lépéseiben 
is. Ebben a közleményben egy méréstechni-
kai fejlesztés eredményeit mutatjuk be, amely 
segítségével az egyedi lépések utáni csillapodó 
lengőmozgás jól regisztrálható. Munkánk 
során nem a lengések szögelfordulását, ha-
nem a belőle származtatható tangenciális 
gyorsulást mértük. A méréshez alkalmazott 
gyorsulásérzékelőt és néhány adatfeldolgozó 
áramköri egységet a rotor tengelyéhez rögzí-

tettük. A súrlódási veszteségek elkerülése vé-
gett a forgó elektronikus egység tápfeszültség-
ellátását – csúszó érintkezők helyett – egy, a 
forgó részbe ültetett galvánelemmel oldottuk 
meg. A forgó egységről a mért adatokat egy 
rádiófrekvenciás (RF) modul segítségével 
adtuk át az asztali egységnek. A továbbiakban 
az általunk fejlesztett méréstechnikát mutat-
juk be, a mérési eredmények fizikai modell 
alapján történő feldolgozásával egy követke-
ző publikációnkban foglalkozunk.

Kísérleti berendezés

A léptetőmotor olyan digitális vezérlésű elekt-
romechanikai eszköz, amelynek a rotorja egy 
léptető impulzus hatására diszkrét szögelfor-
dulást végez, azaz a léptetési parancs kiadása-
kor eredeti helyzetéből egy, a motorra jellem-
ző meghatározott szöggel elfordul. A motor 
forgórészének Θ lépésszögnyi elfordulásához 
t lépésidőre van szüksége. A forgórész szög-
gyorsulásának növelésével érhetjük el, hogy 
adott szögelfordulás mellett a motor a lehető 
leggyorsabban álljon a kívánt pozícióba. Ek-
kor azonban a nagy gyorsítás nagy túllendü-
lést és csillapodó lengést eredményez, ami 
növeli az ahhoz szükséges t’ időt, hogy a 
mo tor a léptető impulzus kiadása után stabil 
helyzetbe álljon. Felhasználástól függően ez 
a lengés sokszor nem megengedhető, így nem 
is csoda, hogy mára számos módszert alkal-
maznak a lengések csillapítására. Az általunk 
épített berendezéssel egy, a Vexta cég által 
gyártott PH2610-E2.9 típusú kétfázisú lép-
tetőmotor lengéseinek csillapítását vizsgáltuk. 
Ez a léptetőmotor egy átmenőtengelyes, 
nyolc kivezetéssel rendelkező típus, melynek 
szögelfordulása lépésenként 1,8º. Maximális 
fázis- és tartóárama fázisonként 2,9 A. A rotor 
tehetetlenségi nyomatéka 320 gcm2. Mérése-
ink során a motort egy 2700 gcm2 tehetetlen-

ségi nyomatékú, bronzból készült tárcsával 
(műterhelés) terheltük, amit a motortengely 
egyik végén rögzítettünk. A mérő- és adatátvi-
teli áramköri egységeket a műterheléshez 
rögzítve alakítottuk ki. A teljes mérőrendszer 
elvi felépítése a választható ER- és MR-csil-
lapító egységekkel együtt az 1. ábrán látható. 
A léptetés utáni lengést 3 kHz-es mintavéte-
lezési frekvencia mellett a forgórész hez rög-

zített elektronikus egység gyorsulásér zékelőjé-
vel (ADXL345) regisztráljuk. A gyor sulásérzé-
kelő jelét egy mikrovezérlő (ATmega 1284p) 
fogadja, amely gondoskodik a mérési adatok 
átmeneti tárolásáról és az XBee RF-modul 
vezérléséről. A mikrovezérlő által végrehajtott 
programkódot C programozási nyelven fej-
lesztettük. A forgó-, mérő- és kommuniká-
ciós egység elvi felépítése a 2. ábrán látható.

Bagi et al. • Léptetőmotor-forgórész…

1. ábra • Az általunk épített mérőrendszer sematikus rajza

2. ábra • A léptetőmotor rotorján elhelyezett mérő- és kommunikációs egység elvi felépítése
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A léptetőmotor vezérlését és meghajtását 
az L297 és L298 típusú integrált áramkörpáros-
sal valósítottuk meg. A motorvezérlő elekt-
ronika és az asztali számítógép között RS-232 
szabvány szerint zajlik a kommunikáció. Az 
asztali számítógépen futó, vezérlést és adat-
feldolgozást végző szoftvert LabVIEW grafi-
kus fejlesztői környezetben programoztuk. A 
forgó egységen lévő RF-modullal kommu-
nikáló XBee modul szintén RS-232 szabvány 
szerint kapcsolódik az asztali számítógéphez.

A léptetőmotor tengelyéhez rögzített 
műterhelés és a nyomtatott áramköri leme-
zen kialakított mérő- és kommunikációs 
egység fényképét a 3. ábrán mutatjuk be. Az 
alkatrészek aszimmetrikus elhelyezkedéséből 
eredő, tengelyre ható deviációs nyomaték 
elhanyagolható. A gyorsulásérzékelőt a mérés 
érzékenységének növelése érdekében a for-
gástengelytől távol helyeztük el.

Az 1. ábrán az általunk épített MR- és 
ER-csillapítóegységek sematikus rajzát is 
bemutatjuk. Ezek az egységek egy merev 
tengelykapcsoló segítségével csatlakoztatha-

tók a léptetőmotor átmenő tengelyének má-
sik végéhez. Az MR-csillapítót egy 4 cm 
belső átmérőjű N = 1500 menetű szolenoid 
belsejében alakítottuk ki. A motor tengelyé-
hez lágyvas tárcsa csatlakozik, amely egy 
ugyan csak lágyvas hengerrel szemben tud 
rotációs mozgást végezni. (Ez utóbbi, a ké-
szülék állórészéhez rögzített henger fluxusve-
zető szerepet is játszik.) A tárcsa és a henger 
közti 2 mm-es résben helyezkedik el az MR-
fluidum. A mágneses indukciót ebben a 
résben mértük egy Hall-érzékelő segítségével. 
Az MR-folyadéknak a résből való kifolyását 
egy műanyag hengerpalást akadályozza meg. 
A szolenoidot egy nagyáramú tápegységről (I 
= 1-3 A) hajtottuk meg. Az ER-csillapítót egy 
a léptetőmotor tengelyéhez kapcsolódó 4 cm 
magas és 3,8 cm átmérőjű alumínium hen-
gerből és egy alumínium serlegből alakítottuk 
ki. A henger és a serleg felületei között 1 mm 
rést biztosítottunk. Ebbe a résbe töltöttük az 
általunk előállított ER-folyadékot. A serleget 
a nagyfeszültségű tápegység (Stanford Rese-
arch PS350) föld potenciálú negatív pólusára, 
míg a hengert a pozitív polaritású pólusra 
kapcsoltuk. (Ebben az esetben a tengelykap-
csolót szigetelő anyagból készítettük.)

Kiegészítő mérőberendezések és mérések 
ER és MRfolyadékok vizsgálatára

Az általunk használt MR- és ER-fluidumok 
viszkozitásának mágneses és elektromos tér-
erősség függését egy Physica MCR 301 típu-
sú Anton Paar reométerrel határoztuk meg. 
Az alapkészülékhez egy MRD70/1T típusú 
MR-feltétet és egy P-PTD200/E típusú ER-
feltétet használtunk. A mágneses indukciót 
egy Magnet-Physik gyártmányú teslaméterrel 
(FH 54) mértük. A méréseket 20 °C hőmér-
sékleten végeztük. Az MR-csillapításhoz a 
Lord cég magnetit alapú MRF-122EG típu-

sú magnetoreológiai folyadékját használtuk. 
Az ER-csillapítási mérésekhez laboratóriu-
munkban összeállított különböző koncentrá-
ciójú, η = 0,97 Pas dinamikai viszkozitású 
szilikonolaj és bárium-titanát (BaTiO3) alapú 
elektroreológiai folyadékokat használtunk. A 
BaTiO3-szemcsék átmérője 50 nm körüli.

A 4. ábrán az MRF-122EG magnetoreoló-
giai fluidum viszkozitásának mágneses induk-
ció függését mutatjuk be különböző nyírási 
sebességeknél. Látható, hogy a legkisebb 
nyírási sebességnél az MRF-122EG szuszpen-
zió viszkozitása három nagyságrendet is vál-
tozik az alkalmazott mágneses indukció 

Bagi et al. • Léptetőmotor-forgórész…

3. ábra • A műterhelés a hozzá rögzített 
mérő- és kommunikációs egységgel.

4. ábra • Az MRF-122EG magnetoreológiai fluidum viszkozitásának 
mágneses indukció függése különböző nyírási sebességek mellett

5. ábra • A szilikonolaj és bárium-titanát alapú elektroreológiai fluidum viszkozitásának elektro-
mos térerősség függése különböző nyírási sebességeknél (a fluidum koncentrációja 40 m/m %)
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tartományban. A nyírási sebesség növekedé-
sével a viszkozitás értéke csökken.

Az 5. ábrán a 40 m/m %-os szilikonolaj 
és bárium-titanát ER-fluidum viszkozitásának 
elektromos térerősség függése látható kü-
lönböző nyírási sebességek mellett. Az 5. ábrát 
a 4. ábrával összehasonlítva jól látható, hogy 

Mérési eredmények és értékelésük

Mérési eredményeinket a csillapítási idő vál-
tozása alapján értékeljük. A csillapítási idő az 
az időintervallum, amelynek elteltével a gyor-
sulás mint az idő függvénye a maximális 
gyor sulás ±5%-ával adott gyorsulási interval-
lumon belül marad. (A csillapítási időt általá-
ban a kitérések alapján definiálják, esetünk-
ben a definíciót a közvetlenül mért gyorsu-
lásra terjesztjük ki.)

Az általunk épített mérőberendezést elő-
ször MR-fluidumok lengést csillapító hatásá-
nak mérésével teszteltük. A 6. ábrán az MRF-
122EG fluidum csillapító hatását mutatjuk 
be. Az ábra az idő függvényében mért tan-
genciális gyorsulást szemlélteti, amelyet ne-
hézségi gyorsulás egységekben tüntettünk fel.

Látható, hogy a mágneses indukció növe-
lésével a csillapítási idő csökken. Míg MR-
csillapítás nélkül a csillapodó rezgőmozgás 
gyorsulási amplitúdója még 0,4 s után sem 
esik az előírt sávba, addig az MR-csillapítás 

Bagi et al. • Léptetőmotor-forgórész…

6. ábra • Léptetőmotor-rotor lengéseinek csillapítása MR-csillapító alkalmazásával 
(MRF-122EG fluidum 1,5 A motor fázisáram mellett)

7. ábra • Léptetőmotor-rotor lengéseinek csillapítása ER-csillapító alkalmazásával (40 m/m 
%-os szilikonolaj és bárium-titanát ER-szuszpenzió esetén, 1,5 A motor fázisáram mellett)

az ER-szuszpenzió viszkozitásnövekedése 
kisebb mértékű, mint az MR-fluidumnál ta-
pasz talt. A nyírási sebesség növekedésével a 
viszkozitás vs elektromos térerősség görbék 
ellaposodnak, alig változnak. A továbbiakban 
az általunk használt ER- és MR-szuszpenziók 
lengéscsillapító hatását részletezzük.

bekapcsolásával a csillapítási idő 0,25 s-nak 
adódik. Kvalitatív módon megállapítható az 
is, hogy a csillapítás mértéke nemlineáris 
függvénye a mágneses indukciónak. Az ER-
csillapítás hatását a 7. ábra szemlélteti.

A 7. ábrán látható, hogy már az E = 0 
elektromos térerősséghez tartozó csillapítási 
idő jóval kisebb mint a 6. ábrán a B = 0 mág-
neses indukcióhoz tartozó csillapítási idő. Ez 
az MR- és az ER-csillapítók geometriai kiala-
kításával és az alapfluidumok eltérő viszko zi-
tásával magyarázható. (Az ER-csillapító ese-
tén sokkal nagyobb az effektív felület, amely-
nek mentén a csillapító feszültség kifejti ha-
tását.) Megállapítható: míg E = 0 elekt romos 
térerősség esetén a rotor kb. 0,3 s csillapítási 
idő elteltével éri el az egyensúlyi állapotot, 
ad dig E = 3,5 MV/m elektromos térerősség 
esetén ez már 0,15 s alatt megtörténik. Az 
ábrán jól látható, hogy a csillapítási idő csök-
ken az elektromos térerősség növelésével. A 
8. ábrán a csillapítás ER-fluidum koncentrá-
ciófüggését mutatjuk be. A töményebb ER-

8. ábra • Léptetőmotor-rotor lengéseinek csillapítása ER-csillapító alkalmazásával (40 m/m 
%-os és 60 m/m %-os szilikonolaj és bárium-titanát ER-fluidumok E = 2 MV/m elektromos 

térerősségnél és 1,5 A motor fázisáram mellett)
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szuszpenzió csillapítási ideje kb. 2/3 része a 
hígabb ER-szuszpenzió csillapítási idejének.

Összefoglalás 

1. Gyorsulásmérésen alapuló kísérleti beren-
dezést állítottunk össze léptetőmotor-forgó-
rész ER- és MR-fluidumok által csillapított 
lengéseinek meghatározására. A rotációs 
moz gást végző forgórészen mért gyorsulásada-
tokat RF-kommunikáció révén juttattuk el 
a megfelelő asztali egységhez.

2. Az általunk épített kísérleti berendezés-
sel ER- és MR-csillapítás mellett megmértük 
egy léptetőmotor egyszeri léptetése utáni 
lengés gyorsulásgörbéit.

3. Mérési eredményeinket a csillapítási idő 
változása alapján értelmeztük.

4. Az általunk vizsgált rendszer fizikai 
modellezésével, a modellparaméterek identi-
fikálásával egy következő publikációnkban 
foglalkozunk.

A kutatási téma a Magyar Állam és az Euró-
pai Unió anyagi támogatásával a TÁMOP-
4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0003 projekt ke-
retén belül valósult meg.

Kulcsszavak: mechatronika, léptetőmotorok, 
elektroreológiai folyadékok, magnetoreológiai 
folyadékok

IRODALOM
Bossis, G. (2001): Electrorheological Fluids and Magne

torheological Suspensions. Proceedings of the Eighth 
International Conference, World Scientific, London

Greiner, W. (1991): Klassische Elektrodynamik. Verlag 
Harri Deutsch, Frankfurt am Main

Nava, R. – Ponce, M. A. – Rejón, Z. et al. (1997): 
Response Time and Viscosity of Electrorheological 
Fluids. Smart Materials and Structures. 6, 67–75.

Odenbach, S. (2002): Magnetoviscous Effects in Ferro
fluids. Springer, Berlin

Odenbach, S. (2009): Colloidal Magnetic Fluids; Basics, 
Development and Application of Ferrofluids. (Lecture 
Notes in Physics 763), Springer, Berlin

Ohno, K. – Shimoda, M. – Sawada, T. (2008): Opti-
mal Design of a Tuned Liquid Damper Using a 
Magnetic Fluid With An Electromagnet. Journal of 
Physics D: Condensed Matter. 20, 204146, 1–5.

Roca, A. G. – Costo, R. – Rebolledo, A. F. et al. (2009): 
Progress in the Preparation of Magnetic Nanopar-
ticles for Applications in Biomedicine. Journal of 
Physics D: Applied Physics. 42, 1–11.

Rosensweig, R. E. (1985): Ferrohydrodynamics. Cam-
bridge University Press, Cambridge

de Vincente, J. – Klingenberg, D. J. – Hidalgo et al. 
(2011): Magnetorheological Fluids: A Review. Soft 
Matter. 7, 3701–3709.

Horváth – Szalai • Elektroreológiai folyadékok…

ELEKTROREOLÓGIAI FOLYADÉKOK 
SZERKEZETE: A LÁNCKÉPZŐDÉS 

IDŐBELI VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA 
DIELEKTROMOS MÉRÉSI MÓDSZERREL

 Horváth Barnabás Szalai István
 

 PhD-hallgató, az MTA doktora, egyetemi docens,
 Pannon Egyetem Fizika és Mechatronika Intézet Pannon Egyetem Fizika és Mechatronika Intézet
 bhorvath@almos.uni-pannon.hu szalai@almos.uni-pannon.hu

1. Bevezetés

Az elektroreológiai (ER) folyadékok nevüket 
onnan kapták, hogy külső elektromos tér ha-
tására látszólagos viszkozitásuk ugrásszerűen 
nő. ER-folyadékhoz úgy juthatunk, hogy egy 
ef dielektromos permittivitású folyadékban 
ep > ef dielektromos permittivitású, szilárd 
hal mazállapotú részecskéket diszpergá lunk. 
Egy tipikus ER-folyadékban a diszper gált 
ré  szecskék mérete 0,1 és 100 µm közötti. A 
részecskék kiülepedése elkerülhető, ha a hor-
dozó folyadék és a diszpergált anyag sűrűsége 
közel van egymáshoz. A szuszpenzió stabili-
tása felületaktív adalékanyagokkal is biztosít-
ható, ami megakadályozza a szemcsék össze-
tapadását.

Ha egy ilyen rendszert külső elektromos 
tér hatásának teszünk ki, a disz pergált részecs-
kéknek indukált dipólusmo mentumuk kelet-
kezik. A polarizált részecskék párokba, majd 
a külső elektromos térrel pár huzamos láncok-
ba szerveződnek. A kialakult láncok egymás-
sal párhuzamosan is összekapcsolódhatnak, 
osz lopszerű struktúrákat alakítva ki. Ez az 
elektromos tér hatására kialakuló szerkezet 

felelős a folyadék viszkozitásának növekedé-
séért. A jelenség mágneses ana lógiája: ha a 
fo lyadék és a benne diszpergált részecskék 
mág neses per meabilitása között különbség van, 
akkor kül ső mágneses tér ha tására a részecs kék 
ugyan csak láncokba, oszlo pokba rendeződ-
nek. Ezeket a rendszereket magnetoreológiai 
(MR) folyadékoknak nevezzük.

Gyakorlati felhasználás szempontjából az 
ER-folyadékok elsősorban az elektromos 
térrel kapcsolható nyomatékátviteli mecha-
nikák, hidraulikus szelepek, fékberendezések, 
felfüggesztések, rezgéselnyelő szerkezetek 
területén jutnak szerephez. Az ilyen rendsze-
rek nagy előnye, hogy elektronikus úton 
sza bályozhatóak és 10-3 s nagyságrendű „válasz-
idővel” rendelkeznek.

Az ER-folyadékok szerkezeti változásának 
követésére több módszer is alkalmazható. A 
láncos szerkezet megfelelő méretű részecskék 
esetén közvetlenül megfigyelhető optikai 
mik roszkópos felvételeken (Klingenberg – 
Zukoski, 1990). A közvetett módszerek közé 
tartoznak a fényszóráson, fényelhajláson ala-
puló vizsgálati eljárások (Martin et al., 1998). 
A szerkezeti átrendeződés közvetett vizsgálata 


