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Teza rozprawy doktorskiej

Właściwości elastomerów magnetoreologicznych można 

modyfikować poprzez zmianę ich struktury oraz 

odpowiednią stymulację polem magnetycznym 

i mechanicznym. Ich właściwości predysponują je do 

wykorzystania w aktywnym tłumieniu drgań 

w konstrukcjach mechanicznych. 
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Poprzednio prezentowany stan badań
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Aktualny stan badań

• Opracowanie technologii prasowania próbek oraz ich 

wytworzenie

• Budowa stanowiska badawczego

• Przygotowanie oprogramowania do sterowania 

stanowiskiem i analizy wyników

• Procedura badawcza

• Otrzymane wyniki
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Wytwarzanie próbek z materiału MRE
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Stanowisko badawcze
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Oprogramowanie
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Procedura badawcza 
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Badania wstępne:

1. Sprawdzenie poprawności działania 

stanowiska oraz wykazanie nieliniowego 

charakteru materiału

Badania właściwe:

2. Badanie stabilizacji materiału

3. Badanie wpływu pola magnetycznego 

i siły wymuszenia na właściwości 

materiału
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1. Sprawdzenie poprawności działania 

stanowiska
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2. Badanie 

stabilizacji materiału
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3. Badanie wpływu pola magnetycznego 

i siły wymuszenia na właściwości materiału
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Dotychczasowy dorobek

Współautor 16 publikacji naukowych:

• 12 prac dotyczących tematu rozprawy doktorskiej

• 4 prace z tematów pokrewnych

• 1 praca zgłoszona na konferencję

• 2 artykuły do czasopism z listy filadelfijskiej 

w przygotowaniu

Autor 5 plakatów prezentowanych na konferencjach 

międzynarodowych

16



Publikacja zgłoszona do recenzji

Acta Mechanica et Automatica

LM: 7

Change of Damping Properties Caused by 

Recrystallization of Alloy Fe75Zr4Ti3B17Cu1

M. Bocian, R. Mech, M. Przybylski, M. Tkaczyk
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Publikacja w przygotowaniu

Archives of Civil and Mechanical Engineering

IF: 1,331 LM: 25

Test setup for examination of magneto-mechanical 

properties of magnetorheological elastomers with use 

of a novel approach

M. Bocian, J. Kaleta, D. Lewandowski, M. Przybylski

18



Planowane prace

• Przygotowanie artykułu do Journal of Smart Materials and Structures 

prezentującego ostatnie wyniki badań

• Wykonanie badań w celu wyznaczenia parametrów modelu materiału

• Wykonanie serii próbek z materiału MRE o różnej twardości i przebadanie 

ich zgodnie z dotychczasową procedurą

• Wykonanie serii próbek przekładkowych z krążkami usztywniającymi 

z materiałów o różnej przewodności magnetycznej i przebadanie ich 

zgodnie z dotychczasową procedurą

• Przygotowanie publikacji do czasopism z listy filadelfijskiej opisujących 

ww. badania
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Zajęcia dodatkowe

Udział w realizacji pracy dyplomowej:

• Opieka nad dyplomantem inż. Michałem Golikiem

• Konsultacje i pomoc w organizacji jego pracy

• Pomoc w prowadzonych badaniach

• Praca jest w trakcie realizacji

Badanie właściwości tłumiących w prętach amorficznych 

i nanokrystalicznych:

• Przygotowanie stanowiska do pomiaru reakcji dynamicznych 

badanego pręta

• Przygotowanie stanowiska do pomiaru drgań wzdłużnych

• Przygotowanie stanowiska do wyznaczenia modułu Younga zgodnie 

z normą ASTM 1875E-08

• Przygotowanie pracy konferencyjnej oraz artykułu na podstawie 

otrzymanych wyników
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Udział w realizacji pracy dyplomowej
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Badanie właściwości tłumiących

I odbicie

II odbicie
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Badanie właściwości tłumiących

Badanie właściwości tłumiących
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