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Корисна модель належить до композицій, які реагують на вплив магнітного поля різкою 
зміною їх реологічних властивостей, і може знайти застосування в машинобудуванні, оптичній і 
електронній промисловості для тимчасової фіксації немагнітних деталей на магнітному столі, 
наприклад оптичних деталей, під час їх обробки. 

Відомий склад магнітореологічної рідини [1] використовується для обробки поверхонь 5 

оптичних деталей в магнітному полі, який містить, об. %: 
частинки карбонільного заліза 36,05 
частинки окису церію 5,7 
гліцерин 2.4 
карбонат натрію 0,74 
вода решта. 
Недоліком такої композиції при здійсненні кріплення немагнітних деталей на магнітному 

столі є наявність в її складі немагнітних частинок окису церію, що знижує надійність кріплення 
деталей. 

Найбільш близькою за складом є суспензія для кріплення деталей магнітним полем [2] 10 

(прототип). Дана суспензія для кріплення деталей на магнітній плиті (магнітному столі), 
призначена, зокрема, для кріплення деталей з немагнітного матеріалу, містить, мас. %: 

карбонільне залізо 60-80 
магнітотвердий матеріал 6-12 
поверхнево-активна речовина 4-8 
рідка основа 10-20. 
Як рідку основу використовують гідравлічну рідину, веретенне масло або кремнійорганічну 

рідину, що забезпечує пластичність суспензії і надійність кріплення деталей. 
Недоліком даної суспензії для здійснення кріплення деталі на магнітному столі під час 15 

обробки є недостатня міцність кріплення, що обумовлена наявністю в її складі як рідкої основи 
гідравлічної рідини, веретенного масла або кремнійорганічної рідини, що мають високу в'язкість, 
яка знижує контактну взаємодію магнітних частинок між собою, з магнітним столом і з 
оброблюваною деталлю за рахунок великої товщини шару адсорбованої рідини на поверхні 
частинок. 20 

Задача даної корисної моделі є підвищення міцності кріплення деталей за рахунок 
зменшення товщини шару адсорбованої рідини на поверхні частинок, через що підсилюється 
контактна взаємодія магнітних частинок між собою, з магнітним столом та з оброблюваною 
деталлю. 

Поставлена задача вирішується таким чином. Відома магнітореологічна композиція, яка 25 

містить карбонільне залізо, магнітотвердий матеріал, поверхнево-активну речовину і рідку 
основу, згідно з пропонованою корисною моделлю як рідку основу містить воду і антикорозійну 
добавку, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 

карбонільне залізо 60-80 
магнітотвердий матеріал 6-12 
поверхнево-активна речовина 4-8 
антикорозійна добавка 0,05-0,15 
вода решта. 
Пропоновану магнітореологічну композицію одержують у такий спосіб. В дистильовану воду 

додають поверхнево-активні речовини (наприклад тринатрійфосфат), антикорозійну добавку 30 

(гексаметафосфат Na) і розмішують до повного розчинення. Потім в отриманий водний розчин 
пропорційно додають магнітотвердий матеріал (наприклад, окис заліза). 

Після ретельного перетирання суміші, наприклад в механічній ступці, в неї додають 
пропорційно карбонільне залізо. 

Нижче наведені зразки суспензій наступних складів. 35 

Зразок 1 (прототип). Співвідношення компонентів наступне, мас. %: 
карбонільне залізо 80 
магнітотвердий матеріал  
(окис заліза) 6 
поверхнево-активна речовина 
(олеїнова кислота) 4 
рідка основа (гідравлічна рідина) 10 
Зразок 2. Співвідношення компонентів наступне, мас. %: 
карбонільне залізо 60 
магнітотвердий матеріал  
(окис заліза) 12 
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поверхнево-активна речовина 
(тринатрійфосфат) 8 
антикорозійна добавка 
(гексаметафосфат Na) 0,05 
рідка основа (вода) 20 
Зразок 3. Співвідношення компонентів наступне, мас. %: 
карбонільне залізо 80 
магнітотвердий матеріал  
(окис заліза) 6 
поверхнево-активна речовина 
(тринатрійфосфат) 4 
антикорозійна добавка 
(гексаметафосфат Na) 0,15 
рідка основа (вода) 10 
Кріплення деталей на магнітному столі за допомогою магнітореологічної композиції 

здійснюється наступним чином. На плоску контактну поверхню деталі наносять шар 
магнітореологічної композиції, встановлюють деталь цією поверхнею на магнітний стіл і 
притискають до нього силою від 20 до 30 Н до досягнення зазначеного шару товщини від 0,2 до 5 

0,3 мм, а потім діють на суспензію магнітним полем напруженістю від 300 до 400 кА/м. 
Міцність кріплення деталей визначалася при прикладанні зрушуючої сили до деталі. 
Для визначення питомих зусиль зсуву при кріпленні на магнітному столі із застосуванням 

магнітореологічних композицій (зразки 1-3) використовувалася деталь зі скла діаметром 60 мм. 
При впливі на магнітореологічну композицію магнітним полем з міжполюсною напруженістю 10 

350 кА/м питомі зусилля зсуву склали: 
суспензія 1 12 кПа; 
суспензія 2 24 кПа; 
суспензія 3 40 кПа. 
Таким чином, запропонована корисна модель дозволяє підвищити міцність кріплення 

деталей на магнітному столі. Використання води як рідкої основи в магнітореологічній 
композиції для кріплення деталей на магнітному столі підсилює контактна взаємодія магнітних 
частинок між собою і з магнітним столом за рахунок зменшення товщини шару адсорбованої 15 

рідини на поверхні частинок, так як в'язкість і розмір молекул води менша, ніж гідравлічної 
рідини. Використання антикорозійної добавки дозволяє збільшити час життя композиції, за 
рахунок підвищення корозійної стійкості карбонільного заліза. 

Джерела інформації: 
1. US 5804095, МПК В24В 31/00, 1996. 20 

2. А.с. СРСР № 1247229 А1, B23Q 3/15, 1986 (прототип). 
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  

Магнітореологічна композиція, яка містить карбонільне залізо, магнітотвердий матеріал, 25 

поверхнево-активні речовини та рідку основу, яка відрізняється тим, що як рідку основу 
містить воду і антикорозійну добавку, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: 
карбонільне залізо 60-80 
магнітотвердий матеріал 6-12 
поверхнево-активна речовина 4-8 
антикорозійна добавка 0,05-0,15 
вода решта. 
 
 

Комп’ютерна верстка Т. Вахричева 
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