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Wybrane oznaczenia  

A  – amplituda estymaty funkcji przejścia H1 [(mm/s2)/N], 

dr  – współczynnik tłumienia drgań [%], 

f  – rzeczywiste odkształcenie [µm], 

0Kf  – odkształcenie korpusu bez obciążenia [µm], 

1Kf  – odkształcenie korpusu z obciążeniem [µm], 

Kf  – odkształcenie korpusu [µm], 

0Rf  – odkształcenie ramy korpusu bez obciążenia [µm], 

1Rf  – odkształcenie ramy korpusu z obciążeniem [µm], 

Rf  – odkształcenie ramy korpusu [µm], 

Fr  – częstotliwość drgań swobodnych [Hz], 

)(tF  – przebieg czasowy sygnału wejściowego (siły) F, 

)(F  – widmo sygnału wejściowego F(t), 

)(* F  – liczba zespolona sprzężona do )(F , 

)(FFG  – gęstość widmowa mocy własna sygnału wejściowego, 

)(xxG  – gęstość widmowa mocy własna sygnału odpowiedzi układu, 

)(xFG  – gęstość widmowa mocy wzajemna sygnałów x(t) i F(t), 

)(H  – widmowa funkcja przejścia, 

)(1 H  – estymator minimalizujący wpływ szumu w sygnale wyjściowym, 

)(2 H  – estymator minimalizujący wpływ szumu w sygnale wejścia, 

i  – numer próby, 

k  – współczynnik rozszerzenia, 

n  – liczba prób, 

xS  – empiryczne odchylenie standardowe, 

2

xS  – wariancja, 

)(xgr  – błąd graniczny przyrządu pomiarowego, 

)(xuA  – niepewność pomiaru typu A, 

)(xuB  – niepewność pomiaru typu B, 

)(xuC  – złożona niepewność standardowa, 

)(xU  – niepewność rozszerzona, 



6 

 

v  – współczynnik zmienności, 

ix  – wartość pojedynczej próby, 
_

x  – wartość średnia, 

)(tx  – przebieg czasowy sygnału odpowiedzi układu (przemieszczenia) x, 

)(X  – widmo sygnału odpowiedzi układu )(tx , 

)(* X  – liczba zespolona sprzężona do )(X . 
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1. Wstęp 

 
Światowy przemysł ciągle poszukuje nowych rozwiązań konstrukcyjnych 

i zastosowania nowych materiałów, które dzięki swoim właściwościom pozwolą na 

poprawę jakości wytwarzanych produktów, zmniejszą koszty związane z procesem 

produkcyjnym, zwiększą elastyczność tego procesu itd. [12, 38]. Niestety większość firm 

produkcyjnych nadal bazuje na technologii oraz maszynach z lat osiemdziesiątych 

ubiegłego stulecia, a nawet starszych. W powszechnej opinii te maszyny były bardzo 

trwałe, a dokładność z jaką można było wykonać produkt była wystarczająca, jak na tamte 

czasy. W dzisiejszych halach technologicznych coraz częściej pojawiają się nowe 

obrabiarki. Ich konstrukcja z biegiem czasu uległa zmianie z jednolitej na modułową, 

jednakże niektóre elementy obrabiarek, np. łoża, nadal wykonywane są tradycyjnymi 

metodami, jakimi są procesy odlewania. Żeliwo, używane na różnego rodzaju korpusy, 

jak i łoża obrabiarek, posiada bardzo dobrą zdolność tłumienia drgań, co podczas procesu 

produkcyjnego przekłada się na dokładność wykonania przedmiotu, tj. możliwość 

zawężenia tolerancji wymiarowo-kształtowej, obniżenia chropowatości powierzchni czy 

poprawy stanu warstwy wierzchniej.  

Przez ostatnie dziesięciolecia sposoby wytwarzania korpusów znacznie się 

rozwinęły. Obecnie korpusy produkuje się tradycyjnymi metodami, stosując następujące 

technologie: 

 odlewniczą (korpusy żeliwne), 

 spawalniczą (stalowe korpusy spawane), 

 ubytkową (np. korpusy aluminiowe kształtowane obróbką skrawaniem). 

Na korpusy obrabiarek stosowane jest żeliwo szare maszynowe, które można 

podzielić na trzy grupy: żeliwo szare zwykłe, żeliwo modyfikowane oraz żeliwo 

sferoidalne. Żeliwa szare mogą cechować się następującą strukturą osnowy: ferrytyczną, 

ferrytyczno-perlityczną oraz perlityczną. Wytrzymałość na ściskanie żeliwa perlitycznego 

wynosi ok. 350÷450 MPa przy twardości 200÷250 HB. Żeliwa szare cechuje dobra 

zdolność do tłumienia drgań [32]. 

Korzystniejsze właściwości niż żeliwo szare zwykłe ma żeliwo modyfikowane 

o osnowie perlitycznej. Jego granica wytrzymałości na rozciąganie może wynosić 

300÷400 MPa, stąd modyfikację stosuje się często do żeliw szarych o podwyższonej 

wytrzymałości. Żeliwo modyfikowane, podobnie jak żeliwo szare zwykłe, wykazuje 

bardzo niskie właściwości plastyczne [32]. 

Bardzo dobre właściwości zarówno wytrzymałościowe, jak i plastyczne 

wykazuje żeliwo sferoidalne, w którym grafit występuje w postaci kulistej [32]. 

Korpusy stalowe spawane w porównaniu z żeliwnymi mają około dwukrotnie 

mniejszą masę, przy zachowaniu tej samej sztywności, co tłumaczy się tym, że moduł 

sprężystości stali jest 1,8÷2,6 razy większy od modułu sprężystości żeliwa. Proces 

spawania wprowadza do konstrukcji naprężenia cieplne skutkujące zmianą geometrii 

zespołu. Po spawaniu konieczne jest więc przeprowadzenie obróbki cieplnej w postaci 

wyżarzania odprężającego oraz często obrobienie odkształconego korpusu przy 
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zastosowaniu technologii obróbki skrawaniem. Korpusy spawane ustępują żeliwnym pod 

względem możliwości uzyskania skomplikowanych kształtów. Ich wadą jest też niskie 

tłumienie drgań, gdyż logarytmiczny dekrement tłumienia stali jest mniejszy niż żeliwa. 

Korpusy stalowe, spawane stosowane są przede wszystkim w jednostkowej produkcji 

obrabiarek unikatowych. Są także używane jako korpusy zespołów przesuwnych 

obrabiarek o dużych prędkościach przesuwu i wysokich przyspieszeniach [32]. 

Korpusy aluminiowe są najczęściej stosowane w przypadku małych obrabiarek 

dydaktycznych, gdzie zarówno siły skrawania, jak i momenty na wrzecionie są znacznie 

mniejsze niż w przypadku klasycznych obrabiarek produkcyjnych.  

W XXI wieku od nowoczesnych obrabiarek wymaga się zapewnienia dużej 

dokładności obróbki, dobrej jakości powierzchni obrabianych oraz wysokiej wydajności 

[85, 86]. W procesie obróbki skrawaniem mogą pojawić się następujące trzy rodzaje 

drgań, które negatywnie wpływają na parametry kształtowo-wymiarowe przedmiotu 

obrabianego [32, 39, 61, 63, 68, 91]: 

 drgania własne (swobodne), 

 drgania wymuszone, 

 drgania samowzbudne. 

Drgania własne (swobodne) powstają na skutek wychylenia układu sprężystego 

z położenia równowagi chwilową siłą lub momentem (np. przy wychodzeniu noża 

tokarskiego z materiału, szybkim ruszaniu z miejsca, hamowaniu, nagłym spadku 

ciśnienia w obwodzie hydraulicznym itd.). Drgania te są zawsze drganiami tłumionymi 

o zanikającej amplitudzie [32, 68]. 

Drgania wymuszone są wywoływane stale działającą, okresowo zmienną siłą 

zewnętrzną. Ich przyczyną może być: niewyrównoważenie statyczne i dynamiczne 

elementów wirujących, zmienność przekroju warstwy skrawanej, nieciągłości procesu 

skrawania, niedokładność wykonania elementów napędu itd. [32, 68].  

Drgania samowzbudne, których źródłem jest np. proces skrawania lub 

charakterystyka procesu tarcia współpracujących zespołów przesuwnych, powstają bez 

udziału zewnętrznych sił wymuszających o charakterze oscylacyjnym, bez zmiany 

parametrów układu i są podtrzymywane kosztem energii doprowadzonej do układu 

drgającego np. przez napęd obrabiarki [32, 68]. 

W procesie projektowania, konstruowania oraz wytwarzania maszyn i urządzeń 

powinno się stosować takie rozwiązania, aby ograniczać do minimum generowanie 

drgań swobodnych, wymuszonych i samowzbudnych. Eliminacja źródeł drgań lub 

minimalizacja skutków drgań powinna być poprzedzona dokładnym poznaniem procesów 

dynamicznych zachodzących w układzie drgającym maszyny, co może przyczynić się do 

dobrania właściwego sposobu likwidacji zaburzeń, nie powodując zakłóceń w normalnym 

funkcjonowaniu realizowanego procesu technologicznego. Ogólnymi sposobami 

eliminacji źródeł drgań m.in. są [27]:  

 odpowiedni dobór kształtów i wymiarów par kinematycznych współpracujących 

elementów oraz ich parametrów funkcjonalnych pod kątem minimalizacji 

składowych dynamicznych sił reakcji, 
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 unikanie wymuszeń parametrycznych generowanych przez łożyska toczne np. przez 

ich zamianę na ślizgowe lub magnetyczne, 

 stosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych, które nie przenoszą drgań skrętnych, 

a w wielu przypadkach kompensują wpływ niewspółosiowości połączonych wałów, 

 stosowanie elementów maszyn i mechanizmów o zredukowanej wibroaktywności, 

 zabezpieczenie przed powstaniem sił hydrodynamicznych lub aerodynamicznych 

przez stosowanie kierownic przepływu, właściwe wyprostowanie i rozdzielenie 

strumienia, właściwą geometrię urządzeń przepływowych itp., 

 odpowiednia eksploatacja urządzeń i maszyn, unikanie zbytniego zużycia 

i powodowanych przez nich luzów, odpowiednie smarowanie, eliminacja 

zanieczyszczenia pomieszczeń, gdzie pracują urządzenia, odpowiednie zabezpie-

czenie węzłów specjalnie podatnych na zużycie, 

 zmniejszenie amplitud drgań przy obciążeniach krótkotrwałych w drodze 

zwiększenia czasu trwania obciążenia, 

 zmniejszenie nierównomierności ruchu obrotowego przez stosowanie odpowiednich 

kół zamachowych, stosowanie urządzeń symetrycznych pracujących w przeciwfazie, 

 zmniejszenie sił bezwładności występujących na skutek niewyrównoważenia 

statycznie i dynamicznie elementów maszyn pozostających w ruchu obrotowym, jak 

również w ruchu posuwisto-zwrotnym mechanizmów, 

 modyfikacje strukturalne przez wprowadzenie dodatkowych połączeń wewnętrznych, 

przerwanie ciągłości struktury, dodatkowe elementy sprężysto-tłumiące, 

 modyfikacje parametryczne poprzez odpowiedni dobór parametrów procesu 

technologicznego. 

W celu zmniejszenia wpływu drgań na proces skrawania wykorzystuje się różne 

metody redukcji amplitudy drgań. Metody te można podzielić na dwie zasadnicze grupy, 

te związane z konstrukcją obrabiarki i te związane z procesem skrawania [63]. Do metod 

związanych z konstrukcją obrabiarki można zaliczyć [84, 85]: 

 zapewnienie odpowiedniej sztywności, 

 dobór mas, masowych momentów bezwładności i odpowiedniego ich rozkładu, 

 zapewnienie odpowiedniego tłumienia drgań (konstrukcyjnego i materiałowego), 

 zastosowanie w układzie podatnego elementu o wysokiej częstotliwości własnej 

i możliwie wysokim tłumieniu (zasada „łabędziej szyi”), 

 dobór odpowiednich luzów i wykorzystanie nieliniowości elementów układu, 

 odpowiednie posadowienie eliminujące wpływ zakłóceń przenoszonych przez 

fundament z otoczenia. 

Natomiast do metod związanych z procesem skrawania można przypisać  [84, 85]: 

 wykorzystanie odpowiedniej orientacji przestrzennej, 

 zapewnienie dogodnych położeń elementów konstrukcyjnych, 

 optymalizacja warunków skrawania, 

 zastosowanie nierównomiernej podziałki wieloostrzowych narzędzi skrawających; 

 



10 

 

 modulacja prędkości obrotowej napędu głównego, 

 zastosowanie elementów podporowych (np. podtrzymek, okularów itp.). 

Jedną z wyżej wymienionych metod jest zapewnienie odpowiedniego tłumienia 

drgań zarówno pod kątem konstrukcyjnym, jak i materiałowym. Do tej pory materiałem 

powszechnie stosowanym w dziedzinie konstrukcji obrabiarek było żeliwo ze względu na 

bardzo dobre właściwości tłumiące drgania. Najnowsze badania oraz trendy rozwojowe 

pokazują, że w dziedzinie konstrukcji odlewanych korpusów obrabiarkowych istnieje 

wyraźna tendencja odchodzenia od tradycyjnych odlewów żeliwnych, w kierunku 

odlewów mineralnych, ze względu na jeszcze lepsze właściwości dynamiczne. 

 Rozwiązaniem, w którym można wykorzystać zalety tradycyjnego materiału 

konstrukcyjnego (żeliwa) oraz nowoczesnych odlewów mineralnych jest równoczesne 

zastosowanie obu materiałów w konstrukcji odlewanych korpusów obrabiarek. Taki 

sposób konstrukcji dużych elementów obrabiarki np. łóż, wymaga zachowania pewnych 

zasad i procedur technologicznych, aby skutecznie wyeliminować lub zminimalizować 

wady obu materiałów, a jednocześnie zapewnić możliwie efektywne wykorzystanie ich 

zalet. Zarówno możliwości technologiczne, jak i ograniczenia wynikające z właściwości 

materiałów zastosowanych w tzw. metodzie konstrukcji hybrydowych korpusów maszyn 

zostały w niniejszej pracy poddane wnikliwej analizie. 




