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Krótki opis projektu 

Magnesy trwałe NdFeB stworzyły moŜliwości produkcji maszyn elektrycznych o 

najlepszych parametrach (najwyŜsza sprawność, najwyŜsza gęstość mocy) w stosunku 

do innych maszyn, to powoduje, Ŝe obszar ich stosowania stale się rozszerza, a w 

szczególności w przemyśle motoryzacyjnym: pojazdy elektryczne i hybrydowe. 

Magnesy trwałe NdFeB w swoim otoczeniu wzbudzają silne pole magnetyczne. 

Produkcja maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi wymaga operacji 

technologicznych (klejenie bądź wkładanie w wycięte otwory pakietu blach, montaŜ 

maszyny), przy których pracownicy są naraŜeni na przebywanie w polu magnetycznym 

magnesów trwałych, a szczególnie ich ręce, gdyŜ dotykają magnesów trwałych. 

Dotychczas brak jest w literaturze opracowań, jaki wpływ na organizmy Ŝywe, w 

szczególności na ludzi, ma pole magnetyczne wzbudzane magnesami trwałymi NdFeB. 

W ramach projektu będzie badany wpływu stałych pól magnetycznych wzbudzanych 

przez magnesy trwałe NdFeB na wzrost hodowli fibroblastów, homeostazę oksydacyjno 

–redukcyjną badanych komórek wraz z oceną jakościową i ilościową produkowanego 

przez nie kolagenu. Badania będą prowadzone przy natęŜeniu pola magnetycznego 

zmienianym parametrycznie, to znaczy przy zmienianej odległości od magnesów 

trwałych. 

Realizacja tego projektu pozwoli ocenić wpływ stałych pól magnetycznych na 

funkcje biologiczne fibroblastów, jednych z kluczowych komórek tkanki łącznej Ŝywych 

organizmów, syntezujących kolagen, podstawowe białko strukturalne tej tkanki. Pozwoli 

to na rozpoczęcie badań nad wpływem magnesów trwałych NdFeB na procesy 

regeneracyjne tkanek. Coraz większe naraŜenie organizmów Ŝywych na ekspozycję 

stałych pól magnetycznych, jak i szerokie zastosowanie stałych magnesów w 

urządzeniach diagnostyczno – terapeutycznych zachęca do prowadzenia badań 



oceniających wpływ stałych pól magnetycznych na poszczególne struktury organizmów 

Ŝywych. Projekt badawczy ma równieŜ na celu uzyskanie odpowiedzi na temat 

jakościowej i ilościowej oceny wpływu stałych pól magnetycznych na hodowle 

fibroblastów jako funkcji natęŜenia pola magnetycznego i czasu jego ekspozycji. 

Badania te pozwolą na identyfikację wpływu stałych pól magnetycznych na procesy 

regeneracyjne organizmów Ŝywych. 

Efektem końcowym projektu będą zarówno modele fizyczne rozkładu 3D stałych 

pól magnetycznych, jak i wnioski wynikające z oceny działania stałych pól 

magnetycznych na hodowle komórkowe fibroblastów izolowanych ze skóry myszy 

metodą eksplantów. Wnioski i analiza stanowić będą materiał do publikacji w 

czasopismach krajowych i zagranicznych oraz do prezentacji na krajowych i 

zagranicznych sympozjach specjalistycznych o charakterze interdyscyplinarnym - 

medycznym i technicznym. 

Projekt jest realizowany w następujących etapach: 

1) Opracowanie projektu i wykonanie stanowiska badawczego obejmującego: 

inkubator do hodowli komórek, płyty magnetycznej z magnesami trwałymi i 

kolbami do hodowli komórek. 

2) Rozkłady pola magnetycznego 3D w przestrzeni komory cieplarnianej: obliczenia 

metodą elementów skończonych, weryfikacja pomiarowa.  

3) Prowadzenie hodowli fibroblastów w stałym polu magnetycznym.  

4) Analiza wzrostu hodowli fibroblastów i ocena jej homeostazy oksydacyjno –

redukcyjnej. 

5) Analiza wyników badań. Opracowania statystyczne. Wnioski techniczne i ocena 

biologicznych efektów działania pól na podstawie analizy statystycznej wyników. 
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