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KONCEPCJA SYSTEMU WIBROIZOLACJI Z ELEMENTAMI MAGNETYCZNYMI 

 

Celem pracy  jest opracowanie koncepcji elementów układu wibroizolacji z wykorzystaniem pola magnetycznego magne-

sów stałych i określenie wpływu tego pola na parametry fizyko–mechaniczne wybranego typu elastomeru, który poddany był 

obciążeniu statycznemu  i dynamicznemu w szerokim zakresie prędkości w temperaturze pokojowej.  

 

WSTĘP 

W artykule przedstawiono wstępną koncepcję układów wibroi-
zolacji, w których zaproponowano zastosowanie elementów magne-
tycznych w strukturze elastomeru. Ponad to przeprowadzono  ba-
dania pilotażowe własności fizyko-mechanicznych materiałów ela-
stomerowych z magnesami, które w przyszłości mogą być wykorzy-
stane w zastosowaniu do systemów wibroizolacji. Opracowano  
model matematyczny, przyjmując model dyskretno-ciągły układu 
wibroizolacji zarówno przy wymuszeniu kinematycznym jak i siło-
wym w którego wchodzą elastomer oraz para magnesów neody-
mowych zwróconych jednoimiennie względem siebie. Ich  zastoso-
wanie, powoduje zmianę zarówno sztywności jak i tłumienia w  
układzie wibroizolacji. W artykule zamieszczono wyniki wstępnych 
badań układu elastomer i para magnesów, które  zostały wykonane 
w temperaturze pokojowej. W ramach pracy koniecznym było zapro-
jektowanie również uchwytu do maszyny wytrzymałościowej, który 
umożliwiłby przeprowadzenie bezpiecznych badań dla rożnych 
temperatur w komorze klimatycznej, jak również badania dla roż-
nych kompozycji elastomerów i magnesów.  

Artykuł swoim zakresem obejmuje: 
1. opracowanie koncepcji modelu układu wibroizolacji z zastoso-

waniem magnesów o stałym polu magnetycznym, 
2. opracowanie koncepcji i projektu konstrukcyjnego uchwytu do 

badania elementów elastomerowych z magnesami stałymi w 
maszynie wytrzymałościowej 

3. opracowanie metodologii badań elementów elastomerowych z 
magnesami stałymi 

4. wstępne wyniki badań elastomeru  z magnesami stałymi 

1. MODELE FIZYCZNE I MATEMATYCZNE SYSTEMU 
WIBROIZOLACJI Z ELASTOMERAMI I ELEMENTAMI 
MAGNETYCZNYMI  

Przyjęty model fizyczny systemu wibroizolacji z wymuszeniem 
kinematycznym, przedstawiony na rysunku 1 składa się z obiektu 
chronionego o masie m (1), z elastomeru (2), w którym znajdują się 
magnesy stałe (3) skierowane do siebie przeciwnymi biegunami. 
Elastomer (2) wymuszany jest kinematycznie według prawa ruchu 
y(x,t).  

Powyższy model traktujemy jako układ dyskretno–ciągły, które 
opisany układem równań różniczkowych cząstkowych i zwyczaj-
nych, z warunkami brzegowymi i początkowymi. Równania opisują-
ce drgania tego koncepcyjnego układu wibroizolacji,  zostały wy-
prowadzone  przy założeniu braku występowania zależności para-
metrów elastomeru od pola magnetycznego generowanego przez 
magnesy stałe neodymowe. W modelach tych magnesy są zwróco-

ne do siebie identycznymi biegunami, co prowadzi do występowania 
siły odpychającej. 

 
Rys. 1. Schemat modelu fizycznego wibroizolacji przy wymusze-
niem kinematycznym z elementem magnetycznym 
 

Równanie różniczkowe opisujące model z wymuszeniem kine-
matycznym (rys. 1), wyprowadzono przy założeniu, że charaktery-
styka gumy jest liniowa i ma strukturę ciągłą, wówczas drgania 
elementu elastycznego opisane są równaniem różniczkowym cząst-
kowym mającym następującą postać: 
 

2

2
2

2

2

x

u(x,t)
a

t

u(x,t)









 (1) 

 
 Dla zależności (1) wprowadzamy następujące warunki brze-

gowe: 

0= t)u(0,

)],([
),(

)( 11 txuR
x

tlu
EFzmM 




 

        (2) 

gdzie: 
E   -  dynamiczny moduł Younga, 
ρ  - gęstość materiału gumy, 
F   -  powierzchnia przekroju poprzecznego gumy, 
M1 - masa obiektu izolowanego, 
m1 - masa magnesu, 
R[u(x,t)]  - siła pomiędzy magnesami w funkcji zmiany odległości. 

 
Zależność opisująca oddziaływanie dwóch magnesów stałych 

walcowych jest bardzo złożona [1], lecz można ją sprowadzić do 
uproszczonego  wzoru w postaci:  
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 -  stała [Nm2], 

M – namagnesowanie [Am2/m3], 
r – promień krzywizny magnesu [m], 
u(x,t) – funkcja zmiany odległości między magnesami [m], 
h – wysokość magnesu [m], 
μ – przenikalność magnetyczna. 

 
Zależność (3) pozwala na wyznaczenie stałej A w oparciu o 

wyznaczoną krzywą z badań na maszynie wytrzymałościowej 
(rys.2), można wyznaczyć siłę F(x) dla interesującego nas położenia 
i typu elementu magnetycznego [2,3].  

 

 
Rys. 2. Zależność siły od odległości dla magnesu o średnicy równej 
40 [mm] oraz wysokości 8mm 

 
Rozwiązanie zagadnienia (1) z warunkami brzegowymi (2) jest 

problemem nieliniowym. Rozwiązać go można linearyzując zależ-
ność (3), ale przy założeniu że odległość między magnesami jest 
znaczna, znacznie większa  od „l”. Stąd też praktycznie najszybciej i 
najwygodniej jest rozwiązać to zagadnienie za pomocą metody 
MES (Metody Elementów Skończonych). Jednakże, aby mieć pa-
rametry wejściowe do modelu stworzonego za pomocą metody 
elementów skończonych MES, należy te parametry uzyskać za 
pomocą badań doświadczalnych. 

Badanie układu wibroizolacyjnego z magnesami stałymi oraz 
gumą mogą zostać przeprowadzone metodą przedstawioną w pracy 
[3], jednakże należy zwrócić uwagę na problem możliwości oddzia-
ływania magnesów na parametry elastomeru. Dlatego należy wyko-
nać dodatkowe badania niezależnie samych magnesów oraz same-
go elastomeru a następnie ich kombinacji aby móc stwierdzić czy 
takie zjawisko występuje. Problemem, który należało rozwiązać był 
brak uchwytu, który umożliwiłby wykonanie badań dla rożnych 
kompozycji magnesów i elastomerów. W tym celu wykonano dedy-
kowane uchwyty (rys. 3) do maszyny wytrzymałościowej typu In-
stron 8872 przedstawionej na rysunku 4. Wykonanie dedykowanego 
uchwytu było konieczne aby istniała możliwość przeprowadzenia 
badań, których ideę przedstawiono na schemacie blokowym poka-
zanym  na rysunku 5. 

 

 
Rys. 4. Fotografia wykonanego uchwytu  
 

 
Rys. 3. Maszyna wytrzymałościowa typu Instron 8872 

 

 
Rys. 5. Schemat blokowy przeprowadzania badań wibroizolatora 
zawierającego elastomer i parę magnesów stałych 
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2. WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ ELASTOMERU  
BEZ I Z MAGNESAMI 

Wstępne badania elastomeru o gęstości objętościowej 

= 699 kg/m-3, porowatości 38% oraz twardości Shore A 32 0Sh,  
zostały wykonane na stanowisku przedstawionym na rysunku 4 
w temperaturze pokojowej 200C i dla różnych prędkości odkształce-
nia. Takie parametry jak objętość porów czy obliczanie twardości 
próbki wykonano w oparciu o metodykę przedstawioną w pracy [4], 
która została wykorzystana również podczas wyznaczania i oblicza-
nia parametrów elastomeru, takich jak: 
1. odkształcenie – εL, 
2. moduł sprężystości dla odcinka liniowego - EL, 
3. umownego modułu sprężystości podłużne – EL-20%, 
4. współczynnika tłumienia (stratności), sztywności dla odcinka 

liniowego (kL) oraz dla odcinka nieliniowego (kL-20%).  
Wyniki tych badań przedstawiono w tabelach 1 i 2. W tabeli 3 

przedstawiono wyniki obliczeń quasi-statycznego i dynamicznego 
współczynnika sztywności badanego elastomeru dla zakresu od-
kształceń liniowych oraz nieliniowych w funkcji prędkości odkształ-
cania elastomeru bez i z zastosowanymi magnesami.  

 
Tab. 1. Wyniki badań umownego εL i umownego modułu sprężysto- 

ści EL w funkcji prędkości odkształcenia v elastomeru  

Układ 
L [%] EL  [MPa] 

0,1 mm/s a) 1,0 mm/s b) 3,0 mm/s c) 0,1 mm/s d) 1,0 mm/s e) 3,0 mm/s 

Bez magnesów 14,05 12,8 14 0,44 0,47 0,50 

Z magnesami 12,3 8,6 7,4 1,59 1,61 1,6 

 
Tab. 2. Wyniki badań umownego modułu sprężystości EL-20%  i  

współczynnika tłumienia (miary rozpraszania) ψ w funkcji prędkości 
odkształcenia v elastomeru  

Układ 
EL-20%  [MPa]   [-] 

f) 0,1 mm/s g) 1,0 mm/s h) 3,0 mm/s i) 0,1 mm/s j) 1,0 mm/s k) 3,0 mm/s 

Bez magnesów 0,76 0,78 0,82 0,22 0,29 0,27 

Z magnesami 4,94 5,78 5,69 0,30 0,32 0,35 

 
Tab. 3. Wyniki obliczeń współczynnika sztywności kL dla zakresu 

odkształceń liniowych oraz kL-20% dla zakresu odkształceń nielinio-
wych w funkcji prędkości odkształcenia v elastomeru  

Układ 
kL  [MN/m] kL-20%  [MN/m] 

l) 0,1 mm/s m) 1,0 mm/s n) 3,0 mm/s o) 0,1 mm/s p) 1,0 mm/s q) 3,0 mm/s 

Bez magnesów 0,76 0,78 0,82 0,22 0,29 0,27 

Z magnesami 4,94 5,78 5,69 0,30 0,32 0,35 

 
Na rysunkach 6 i 7 przedstawiono przykładowe pętle histerezy 

otrzymane w wyniku badań elastomeru bez magnesu i z zastoso-
wanymi magnesami według schematu przedstawionego na rysunku 
1.  

 
Rys. 6. Przebieg pętli histerezy w przypadku samego elastomeru 
bez magnesów w temperaturze pokojowej 

 

 
Rys. 7. Przebieg pętli histerezy w przypadku elastomeru z magne-
sami  w temperaturze pokojowej 
 

Wyniki porównano według  zależności: 

%100
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gdzie: 
xz –  parametr materiału z magnesem, 
xbez –  parametr materiału bez magnesu. 

 
Wyniki przeprowadzonych obliczeń zestawiono w tabelach 4, 5 

oraz 6. 
 
Tab. 4. Porównanie wyników badań umownego εL i umownego 

modułu sprężystości EL w funkcji prędkości odkształcenia v elasto-
meru  

εL [%] EL  [%] 

0,1 mm/s 1,0 mm/s 3,0 mm/s 0,1 mm/s 1,0 mm/s 3,0 mm/s 

-12,46 -32,81 -47,89 261,36 242,55 220,00 

 
Tab. 5. Porównanie wyników badań umownego modułu sprężysto-

ści EL-20% i współczynnika tłumienia (miary rozpraszania) ψ w funkcji 
prędkości odkształcenia v elastomeru  

EL-20%  [%] ψ [%] 

0,1 mm/s 1,0 mm/s 3,0 mm/s 0,1 mm/s 1,0 mm/s 3,0 mm/s 

550,00 641,02 593,90 36,36 10,34 29,63 
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Tab. 6. Porównanie wyników obliczeń współczynnika sztywności kL 
dla zakresu odkształceń liniowych oraz kL-20% dla zakresu odkształ-

ceń nieliniowych w funkcji prędkości odkształcenia v elastomeru  
kL  [%] kL-20%  [%] 

0,1 mm/s 1,0 mm/s 3,0 mm/s 0,1 mm/s 1,0 mm/s 3,0 mm/s 

262,07 238,71 218,18 550,00 641,46 386,11 

 
Analizując powyższe wyniki można stwierdzić znaczny wzrost 

sztywności układu jak również współczynnika tłumienia, jednakże 
jest on znacząco mniejszy niż w przypadku sztywności. 

PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono metodykę badań elastomerów z ma-
gnesami stałymi. Wykazano również że zastosowanie magnesów 
stałych wpływa znacznie na zmianę sztywności i tłumienia elasto-
merów. Ich zastosowanie w konstrukcjach wibroizolatorów jest 
w pewnych przypadkach uzasadnione, gdyż pozwala regulację 
sztywności czyli tak dostrajać układ mechaniczny aby zminimalizo-
wać oddziaływania dynamiczne na obiekt chroniony. Rozwiązanie 
analityczne jest zbyt pracochłonne , o ile możliwe, więc w chwili 
obecnej proponuje się zastosować metody numeryczne w celu 
przybliżonego rozwiązania tego zagadnienia. W związku z tym 
konieczne są badania doświadczalne z tego typu układami wibroizo-
lacyjnymi, których wyniki stanowić będą parametry wejściowe do 
obliczeń modeli numerycznych oraz pozwolą na  symulacje dynami-
ki tego typu układów izolacyjnych. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Landecker B. P., Villani D. D., Yung K. W., An analytic solution 
for the force between two magnetic dipole, Magnetic and Elec-
trical Separation, Vol. 9, 1998, Indie s. 39-52. 

2. Czyż P., Miara T., Popek Ł., Waszkiewicz R., Wald A., Marucha 
J., Magnetyczne hamowanie, TMF, Warszawa, 2014.  

3. Szewczyk.A., Wiśniewski A., Puźniak R., Szymczyk H., Magne-
tyzm i nadprzewodnictwo, Wydawnictwo Naukowe PAN War-
szawa 2014. 

4. Bednarz J., The new methodology for assessing of the applica-
bility of elastomeric materials in the vibration isolation systems 
of railway lines, Archives of Acoustics, vol. 41 no. 3, s. 573–578, 
2016. 

Conception of vibroisolating system  
with magnetic elements 

The aim of the work is development of  the concept of the 

vibration isolation system with application of the magnetic 

field of solid magnets and determination of the influence of 

this field on the physico-mechanical parameters of the select-

ed type of elastomer, which was subjected to static and dy-

namic load over a wide range of velocity at room tempera-

ture. 
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