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Streszczenie rozprawy w języku polskim: Drgania, występujące podczas frezowania, wywierają 
negatywny wpływ na trwałość narzędzia i poszczególnych elementów obrabiarki oraz jakość 
obrabianej powierzchni. Jest to zjawisko niepożądane i pomimo wielu doniesień naukowych na 
temat dynamiki procesu frezowania, problem wciąż pozostaje nierozwiązany, szczególnie w 
odniesieniu do detali o dużych gabarytach. W pracy przedstawiono innowacyjną metodę redukcji 
drgań względnych narzędzie-przedmiot podczas frezowania podatnych przedmiotów 
wielkogabarytowych narzędziem wieloostrzowym. Opracowano dwa sposoby nadzorowania drgań 
względnych, tj. wykorzystujący wybrane techniki projektowania mechatronicznego oraz poprzez 
wykonanie obliczeń funkcji pracy sił skrawania na kierunku szerokości warstwy skrawanej. 
Potwierdzono poprawność zaproponowanego sposobu modelowania i nadzorowania poprzez 
przeprowadzenie symulacji komputerowych procesu frezowania dla wybranych parametrów 
obróbki za pomocą autorskiego oprogramowania, a także – poprzez obliczenia szacunkowe 
funkcji pracy sił skrawania. Otrzymane wyniki obliczeń zostały zweryfikowane podczas 
przemysłowych badań eksperymentalnych na portalowym centrum obróbkowym MIKROMAT 20V, 
w przedsiębiorstwie PHS HYDROTOR S.A. w Tucholi. Przedstawiona w pracy metoda istotnie 
różni się od powszechnie spotykanej w literaturze, gdyż przyjmuje się, że dominującym kierunkiem 
drgań jest kierunek szerokości warstw skrawanej. 

Streszczenie rozprawy w języku angielskim: Vibrations occurring during milling have a negative 
impact on the durability of the tool and individual elements of the machine tool as well as the 
quality of the cutting surface. This is an undesirable phenomenon and despite many scientific 
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reports on the dynamics of the milling process, the problem still remains unresolved, especially to 
large-size workpiece. The dissertation presents an innovative method of reducing relative 
vibrations of the tool-workpiece during milling of flexible large-size workpieces with a multi-edge 
tool. Two ways of relative vibration suppression have been developed, i.e. using selected 
mechatronic design techniques and by calculating the function of the work of the cutting forces 
acting in the direction of the width of the cutting layer. The correctness of the proposed modelling 
and supervision method was confirmed by carrying out computer simulations of the milling process 
for selected machining parameters using proprietary software, and also – by estimating the 
function of the work of cutting forces. The obtained results of computation were verified during 
industrial experimental research at the MIKROMAT 20V portal machining centre at PHS 
HYDROTOR S.A. in Tuchola. The method presented in the paper is different from commonly 
found in the literature, because it is assumed that the dominant direction of vibrations is the width 
of the cutting layer. 
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