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Temat ćwiczenia: 

Obliczenie częstotliwości własnej drgań swobodnych wrzecion obrabiarek 

Cel ćwiczenia: 

 Celem ćwiczenia jest zaznajomienie się z metodyką obliczeń częstotliwości drgań 

swobodnych wrzecion obrabiarek. 

Program ćwiczenia: 

 Ćwiczenie obejmuje wyznaczenie teoretycznych zależności częstotliwości drgań 

swobodnych wrzecion obrabiarek: 

 od podatności łożysk, 

 od wielkości rozkładu masy. 

 Wykorzystywany jest program komputerowy pozwalający obliczyć te częstotliwości 

metodą Rayleigha. 

Literatura 

1. Koch J. , Ilczyszyn J. , Krzyżanowski J.: Wrzeciona obrabiarek. Warszawa WNT 1982. 

2. Parszewski Z.: Drgania i dynamika maszyn. Warszawa WNT 1982 

1. WSTĘP 

Częstotliwość własna poprzecznych drgań swobodnych jest jedną z podstawowych 

wielkości charakteryzujących właściwości dynamiczne wrzeciona obrabiarki. Zwykle im 

niższa jest ta częstotliwość, tym mniejsza jest zdolność tłumienia drgań, gdyż do wzbudzenia 

drgań o niskiej częstości potrzeba mniejszej energii źródła drgań. Zwiększenie częstotliwości 

własnej można uzyskać przez zmniejszenie mas wrzeciona i zamocowanych na nim części 

oraz przez podwyższenie sztywności zespołu wrzecionowego. 

Masy można zmniejszyć przez: 

 stosowanie cienkościennych, ale sztywnych konstrukcji, 

 wprowadzenie kół pasowych ze stopów lekkich, 

 zaprojektowanie odciążonego napędu wrzeciona, w którym koło pasowe nie jest 

związane z wrzecionem. 

Wysoką sztywność zespołu wrzecionowego można osiągnąć przez: 

 zwiększenie sztywności samego wrzeciona, 

 podwyższenie sztywności łożysk, np. przez wprowadzenie napięcia wstępnego łożysk 

tocznych lub dobór odpowiedniego ciśnienia zasilania łożysk hydrostatycznych, 

 zastosowanie trzeciej podpory. 

Obliczenie częstotliwości poprzecznych drgań własnych zespołu wrzecionowego ma 

na celu sprawdzenie, czy podczas pracy obrabiarki nie wystąpi zjawisko rezonansu. Może to 

się zdarzyć, gdy częstość wymuszenia będzie bliska częstotliwości drgań swobodnych. 



 

3 
 

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach częstotliwość własna zmienia się podczas 

pracy obrabiarki. Zmiany te zachodzą skokowo, np. przy wymianie narzędzia we frezarkach 

lub w wyniku obciągania ściernicy na szlifierkach - albo w sposób ciągły, np. na skutek 

zmiany masy przedmiotu obrabianego podczas usuwania naddatku obróbkowego. 

2. PRZYBLIŻONA METODA OBLICZANIA CZĘSTOTLIWOŚCI WŁASNEJ 

POPRZECZNYCH DRGAŃ SWOBODNYCH ZESPOŁU WRZECIONOWEGO 

Zespół wrzecionowy (rys. 1) można rozpatrywać jako belkę z wysięgnikami podpartą 

na dwóch podporach poprzecznych, z umieszczonymi na niej masami skupionymi: 

m1, m2, …, mn. Na masy te składa się zarówno masa wrzeciona, jak i elementów na nim 

osadzonych. 

 
Rys. 1. Model zastępczy drgającego wrzeciona 

Ze względu na złożoną konstrukcję wrzeciona i osadzonych na nim części, 

częstotliwość własna może być określona tylko w przybliżeniu, np. metodą Rayleigha [1]. 

Jeśli założyć, że linie ugięcia od ciężaru wrzeciona i od sił bezwładności są podobne, to 

pierwszą (niższą) częstość drgań własnych f0 można obliczyć z wzoru: 








n

i

ii

n

i

ii

yG

yGg

1

2

1
0
2

1
f


 (1) 

gdzie: 

f0 - częstotliwość własna drgań swobodnych [Hz], 

Gi - ciężary poszczególnych elementów, na które podzielano układ drgający [N] 

yi - przemieszczenie w punkcie przyłożenia siły G, wywołane działaniem wszystkich 

obciążeń [m], 

g = 9,81 m/s2 - przyspieszenie ziemskie 

Zwroty sił G1 , G2 , …, Gn należy dobierać tak, aby ugięcia w poszczególnych 

punktach byty jak największe. 
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Wzór (1) wynika z porównania energii potencjalnej ugiętego wrzeciona i energii 

kinetycznej wrzeciona wyprostowanego. 

Obliczona wartość f0 może być uściślona metodą Stodoli [2] przez kolejne 

powtórzenia cyklu obliczeń, w którym zmieniałyby się wartości sił skupionych. W drugim 

przybliżeniu siły ciężkości Gi, należy zastąpić siłami bezwładności Gi`, których wartości 

określa się z zależności: 

 

g

fyG
G

ii

i

2

02
  (2) 

 

Cykl obliczeń można uznać za zakończony, jeżeli obliczone w dwóch kolejnych 

krokach wartości częstotliwości fam, będą różnić się nieznacznie. Dla celów praktycznych 

wystarczająco dokładne okazuje się już pierwsze przybliżenie. 

Metoda Rayleigha daje dobre wyniki dla wrzecion podpartych w stosunkowo 

sztywnych łożyskach. W przypadku łożysk o dużej podatności oraz wrzecion 

wielopodporowych zaleca się inne metody numeryczne, np. metodę Myklestada-Prohla [2] 

lub metodę Householdera w połączeniu z algorytmem QR [1]. Metody te umożliwiają 

obliczenie częstotliwości podstawowej oraz wyższych harmonicznych, a także określają 

wektory własne opisujące postacie drgań, odpowiadające obliczonym częstościom. 

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA 

Zadanie 1  

Określenie zależności częstotliwości własnej f0 drgań swobodnych wrzeciona tokarki 

od podatności wA przedniego łożyska 

Dla wrzeciona tokarki, którego wymiary i rozkład mas podano na rys. 2 oraz 

w tabelach I i II, obliczyć częstotliwości f0, dla kilku wartości podatności wA z zakresu  

0 - 0,02 (m/N). Sporządzić wykresy zależności f0 od wA dla kilku wartości stosunku 

0,18,06,04,0
w

w

B

A   

gdzie wB oznacza podatność tylnego łożyska.  

Wszystkie łożyska wrzeciona są hydrostatyczne. 

Zakres zmienności wA oraz wartości stosunku wA/wB mogą być zmienione przez 

prowadzącego ćwiczenie. 

Wariant wymiarowy poda prowadzący zajęcia. 

Warto zauważyć, że obliczane wrzeciono tokarki jest odciążone od sił pochodzących 

od napędu (rys. 3). W związku z tym w obliczeniach nie uwzględnia się mas koła pasowego 

i kół zębatych z1 i z2, które wraz z tuleją odciążającą posiadają odrębne łożyskowanie. Masy 

te nie są związane z wrzecionem. 
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Zadanie 2 

Określenie zależności częstotliwości własnej f0 drgań swobodnych wrzeciona od 

wielkości i rozkładu mas. 

Dla wrzeciona szlifierki, którego główne wymiary i rozkład mas przedstawiono na 

rys. 4 oraz w tabelach III i IV, obliczyć częstotliwości f0 dla trzech wartości mas kola 

pasowego: 

1m  - dla koła żeliwnego, 

1m   - dla koła żeliwnego o zmniejszone grubości ścianek,  

1m   - dla koła ze stopu lekkiego. 

Obliczenia powyższe należy przeprowadzić dla ściernicy nowej - o masie ,m2
  

i zużytej - o masie 
2m  . 

Wariant wymiarowy poda prowadzący zajęcia. 

Wyniki obliczeń zestawić w postaci histogramu (wykresu kolumnowego) na karcie 

pomiarów. 

 

W obu zadaniach posłużyć się programem komputerowym opracowanym w IOiTBM. 

Dla celów ćwiczenia wystarczająco dokładne jest pierwsze przybliżenie wyniku. Dokładność 

podziału wrzeciona, którą wprowadza się do programu, można przyjąć małą (jest jeszcze 

średnia i duża). 

Tabela I. Wymiary wrzeciona tokarki 

Wariant 
Wymiary [mm] 

D0 d0 L1 D1 L2 D2 L3 D3 L4 D4 L5 D5 L6 D6 

W 1.1 55 38 70 60 274 59 536 60 568 
62,7 

(M64x2) 
588 65 621 80 

W 1.2 60 38 70 63 250 62 490 67 522 
70,7 

(M72x2) 
542 75 575 90 

W 1.3 70 38 80 75 260 74 500 80 540 
83,7 

(M85x2) 
565 90 605 110 

W 1.4 70 38 80 75 250 74 490 80 530 
83,7 

(M85x2) 
555 90 595 110 

Tabela I. Wymiary wrzeciona tokarki cd. 

Wariant 
Wymiary [mm] 

L7 d7 L8 D8 L9 D9 L10 D10 L11 D11 L12 LB LA 

W 1.1 699 42 746 130 764 90 787 70 810 
64,1 

(M68) 
844 130 683 

W 1.2 653 42 700 140 720 95 742 78 768 
72,1 

(M76) 
807 130 637 

W 1.3 705 42 730 160 750 100 775 78 801 
72,1 

(M76) 
840 140 667 

W 1.4 685 42 710 160 730 100 755 78 781 
72,1 

(M76) 
820 135 653 
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Tabela II. Masy skupione związane z wrzecionem tokarki 

Wariant l1 [mm] m1 [kg] l2 [mm] m2 [kg] l3 [mm] m3 [kg] 

W 1.1 250 0,4 548 1,6 595 6,4 

W 1.2 225 0,6 505 1,9 550 8,2 

W 1.3 235 0,8 520 2,1 575 9,0 

W 1.4 225 0,8 510 2,1 565 9,0 

Tabela III. Wymiary wrzeciona szlifierki 

Wariant 
Wymiary [mm] 

D0śr L1 D1 L2 D2 L3 D3 L4 D4śr L5 LB LA 

W 2.1 72 90 90 260 125 540 90 710 72 800 185 615 

W 2.2 72 80 80 250 115 530 80 700 72 780 180 600 

W 2.3 45 50 50 160 80 350 50 460 45 510 110 400 

W 2.4 36 40 40 120 63 260 40 340 36 380 80 300 

 

Tabela IV. Masy skupione związane z wrzecionem szlifierki 

Wariant l1 

[mm] 
Masa [kg] l2  

[mm] 
Masa [kg] 

1m  1m   
1m   

2m  
2m   

W 2.1 45 18 15 6 755 138 100 

W 2.2 40 28 15 6 740 138 100 

W 2.3 20 12 10 4 490 67 52 

W 2.4 20 12 10 4 360 67 52 
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Rys. 2. Główne wymiary wrzeciona tokarki 
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Rys. 3. Schemat kinematyczny wrzeciona tokarki 

 
Rys. 4. Główne wymiary wrzeciona szlifierki 

 

 


