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Recenzja pracy doktorskiej pt.” Metoda doboru sztywności zamocowania 

przedmiotu wielkogabarytowego w zastosowaniu do redukcji drgań 

podczas frezowania narzędziami wieloostrzowymi” autorstwa mgr inż. 

Natalii Stawickiej-Morawskiej. 

 
Recenzję opracowano na podstawie zlecenia 133/WIMiO/2022 Przewodniczącej Rady 
Dyscypliny Naukowej Inżynieria Mechaniczna Prof. dr hab. inż. Michała Wasilczuka z dnia 
13.04.2022r. 

 

1. Przedstawienie treści pracy 

Proces obróbki skrawaniem jest jedną z ważniejszych technologii stosowanych w 

produkcji elementów metalowych. Współczesne obrabiarki numeryczne ze sterowaniem  

CNC umożliwiają obróbkę z dużymi wydajnościami. Podwyższaniu wydajności procesów 

skrawania sprzyja również postęp w materiałach narzędziowych oraz konstrukcji narzędzi 

skrawających. Dąży się do osiągania coraz większej produktywności przy jednoczesnym 

zachowaniu wysokiej dokładności geometrycznej wytwarzanych części maszyn oraz 

niskiej chropowatości powierzchni obrobionej. W procesie obróbki skrawaniem występują 

różnorodne zjawiska dynamiczne obniżające jego wydajność i pogarszające dokładność. 

Jednym z takich niekorzystnych procesów dynamicznych są drgania o charakterze 

samowzbudnym i wymuszonym, które zmuszają technologów do zmniejszania 

parametrów procesu skrawania, co obniża produktywność. Temat nadzoru drganiowego w 

obrabiarkach CNC jest kierunkiem badań nadal intensywnie podejmowanym przez liczne 

ośrodki akademickie oraz przemysłowe. Rozwija się metody predykcji drgań w układzie 

obrabiarka – proces skrawania oraz automatyczne układy diagnostyczne, wykrywające 

drgania i modyfikujące parametry procesy skrawania w celu redukcji tych drgań.  

Recenzowana rozprawa doktorska wpisuje się w tę bardzo interesującą tematykę, 
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niezmiernie ważną dla rozwoju nowoczesnych obrabiarek CNC. Pani mgr inż. Natalia 

Stawicka-Morawska podejmuje się realizacji badań nad problematyką redukcji drgań w 

układzie obrabiarka – proces skrawania w odniesieniu do obróbki wielkogabarytowych 

elementów korpusowych. W recenzowanej pracy Autorka zaproponowała metodologię 

badania i analizy numerycznej własności dynamicznych przedmiotu obrabianego 

mocowanego na obrabiarce na podporach o odpowiednio dobranej sztywności pod kątem 

minimalizacji drgań w procesie obróbkowym. Badania tej problematyki są szczególnie 

ważne dla obróbki wielkogabarytowych elementów z uwagi na małoseryjny charakter ich 

produkcji.   

Opiniowana praca doktorska liczy 144 strony i składa się z dziesięciu rozdziałów,  

wykazu ważniejszych pojęć i oznaczeń oraz streszczenia w języku polskim i angielskim. 

Na końcu zamieszczono dodatek A (publikacje Autorki), spis tablic, rysunków oraz spis 

literatury zawierający zestaw 126 cytowanych pozycje literaturowych. Dobór źródeł 

literaturowych jest poprawny i nie budzi zastrzeżeń. Autorka przeanalizowała wnikliwie 

dostępne źródła i wyciągnęła poprawne wnioski o konieczności kontynuacji badań w tym 

obszarze.  

Poszczególne rozdziały rozprawy doktorskiej obejmują: wprowadzenie z prezentacją 

celu oraz tez prac, analizę literatury oraz siedem rozdziałów merytorycznych 

zakończonych wnioskami końcowymi. Zarówno cel pracy jak i jej tezy mają bardzo 

praktyczny charakter i mocno koncentrują się nad badaniem konkretnych rozwiązań 

technicznych. Utylitarność realizowanych badań jest zaletą tej pracy. Przyjęty cele i zakres 

pracy są adekwatne do rozwiązywanych problemów.  

W rozdziale trzecim niniejszej rozprawy Autorka opisuje niestacjonarne modele 

hybrydowe procesu frezowania czołowego. W rozdziale czwartym Autorka przedstawiła 

sposób nadzorowania drgań z zastosowaniem dedykowanych technik projektowania 

mechatronicznego tj. numerycznego prototypowania wspomaganego badaniami 

eksperymentalnymi. W kolejnym, piątym rozdziale opisany został sposób nadzorowania 

drgań z uwagi na minimalizację pracy sił skrawania na kierunku szerokości warstwy 

skrawanej. Rozdział szósty zawiera wyniki symulacji komputerowych procesu frezowania 

czołowego wybranych konfiguracji zamocowania jednego z dwóch przedmiotów 

testowych badanych w ramach rozprawy. Autorka przedstawiła również dyskusję 

wyników tych badań. W kolejnym rozdziale siódmym Autorka prezentuje i omawia wyniki 

obliczeń pracy sił skrawania wybranych konfiguracji zamocowania drugiego przedmiotu 

testowego badanego w ramach rozprawy. Rozdział ósmy prezentuje opis stanowiska 
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badawczego i metodyki przemysłowych badań eksperymentalnych nadzorowania drgań 

podczas frezowania dwóch powierzchni na wybranym przedmiocie testowym. Autorka 

prezentuje również zestawienie uzyskanych wyników i analiz. W rozdziale dziewiątym 

Autorka zaprezentowała podsumowanie uzyskanych rezultatów prac i sformułowała 

wnioski końcowe wskazując jednocześnie kierunki dalszych prac badawczych.  

Podsumowując można stwierdzić, że na podstawie zaprezentowanej analizy wyników 

badań numerycznych i eksperymentalnych Autorka rozwiązał postawiony problem i 

uzyskał rozwiązanie technologicznego mocowania wielkogabarytowych przedmiotów 

obrabianych z uwagi na redukcję drgań w trakcie ich obróbki.  

 

2. Oryginalne osiągnięcia pracy 

 

Ważnym atutem pracy doktorskiej Pani Natalii Stawickiej-Morawskiej jest 

wdrożeniowy charakter prezentowanych wyników badań. Autorka sprawnie posługuje się  

narzędziami w zakresie komputerowego modelowania i symulacji cyfrowych złożonych 

problemów technicznych. Autorka analizy numeryczne wspiera badaniami 

eksperymentalnymi. W ramach pracy przeprowadzono pomiary doświadczalne dynamiki  

specjalnie mocowanych elementów obrabianych oraz wybranych wskaźników procesów 

drganiowych rejestrowanych w czasie ich obróbki, wykazując przy tym umiejętności 

planowania badań eksperymentalnych w trudnych warunkach produkcyjnych. Zastosowane 

przez Autorkę techniki analizy modalnej oraz symulacje MES wskazują na duże 

umiejętności sprawnego posługiwania się zaawansowanymi technikami modelowania 

dynamiki obiektów mechanicznych.  

Do najważniejszych osiągnięć pracy zaliczam: 

• Opracowana metodyka hybrydowego modelowania charakterystyk 

dynamicznych drgań względnych narzędzia i przedmiotu obrabianego, dla 

potrzeb optymalizacji parametrów mocowania przedmiotu na obrabiarce w celu 

minimalizacji drgań. 

•  Opracowanie metodologii doboru sztywności podpór do mocowania 

wielkogabarytowych przedmiotów obrabianych pod kątem minimalizacji drgań 

w układzie obrabiarka – proces skrawania. 

• Wyniki badań eksperymentalnych wraz ze szczegółową ich analizą ilustrujące 

skuteczność zaproponowanej procedury redukcji drgań w procesie frezowania 

powierzchni płaskich.   
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Wysoko oceniam poziom naukowy pracy oraz jej silny charakter implementacyjny w 

obszarze przemysłu maszynowego. 

 

3. Uwagi krytyczne i dyskusyjne 

 

Do uwag dyskusyjnych i krytycznych zaliczyłbym: 

1. Str.27, Autorka  stwierdza, że dominującym kierunkiem drgań przy frezowaniu czołowym 

przedmiotów wielkogabarytowych jest kierunek szerokości warstwy skrawanej. Dalej na 

str. 28 Autorka już pisze o wielkogabarytowych przedmiotach podatnych. To już jest 

troszkę inna kategoria. Elementy korpusowe obrabiarek trudno jest nazwać podatnymi. 

Obserwacja postaci drgań swobodnych prezentowanych na rys. 6.5 oraz podane w tabeli 

6.1 częstości własne wcale nie wskazują, że analizowany przedmiot obrabiany jest jakoś 

specjalnie podatny, a dodatkowo wprowadzenie podpór usztywni układ i spowoduje 

podwyższenie częstości własnych. Na str. 50 (trzeci podpunkt i czwartym) Autorka 

stwierdza, że obserwacje wskazują, że poziom drgań w kierunku grubości warstwy 

skrawanej dla wielkogabarytowych przedmiotów podatnych jest mały i można założyć, że 

nie wystąpią drgania typu chatter. Jest to założenie grubo na wyrost i jedynie prawdziwe 

tylko w pewnych konkretnych warunkach. Mało gabarytowe przedmioty też można tak 

spreparować, że dominującą składowa drgań będzie w jednym (w domyśle pionowym) 

kierunku. Wówczas dopiero geometria narzędzia będzie decydować czy będzie zjawisko 

drgań typu chatter, czy nie. Zatem nie jest to jakaś szczególna cecha wielkogabarytowych 

przedmiotów podatnych (pomijając kwestię, że trudno do tej klasy zaliczyć obrabiane 

elementy korpusowe obrabiarek – w sensie „podatnych”, bo wielkogabarytowych to 

zgoda). Reasumując, to kąt przystawienia κr ustawia krawędź skrawającą równolegle do 

kierunku dominujących drgań i wówczas ogranicza zjawisko drgań regeneracyjnych. 

Zastosowanie narzędzia o kącie przystawienia 45o spowoduje, w dyskutowanym 

przypadku, ewidentne pojawienie się regeneracyjnych drgań. Zatem nie należy uogólniać 

analiz prowadzonych w pracy na obróbkę wszelakich podatnych przedmiotów 

wielkogabarytowych, ale wyraźnie zaznaczyć, że tyczy się to obróbki narzędziami z 

odpowiednio dobranym kątem przystawienia.   

2. Na str. 61, w tabeli 6.1 zniknęły w eksperymencie dwie postacie drgań, czy Autorka może 

to wyjaśnić? 

3. Str. 65, rys.6.9. Na jakiej podstawie dobrano położenie podpór. Podpory mogą istotnie 

zmienić formy drgań przedmiotu obrabianego, czy zatem uwzględniano to w badaniach ? 
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4. Str.75 rozdz. 7.1. Autorka pisze, że zastosowano w kolejnych badaniach 15 podpór 

mocujących. Jak to się ma do analiz prowadzonych wcześniej z zamocowaniem na trzech 

podporach? Dlaczego dokonano zmiany przedmiotu obrabianego ? Na rys. 7.1. i 7.2 

widoczne są tylko cztery podpory a nie 15. Ponadto nie widzę zastosowania 

zaprezentowanych wcześniej podpór o regulowanej sztywności (czy były testowane?). 

Dokręcanie śrub w łapach mocujących w pewnym zakresie zmienia sztywność, ale jest to 

dość ograniczony zakres. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii. 

5. Na str.78-82 przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk dynamicznych na 

zamocowanym przedmiocie obrabianym. Proszę o wyjaśnienie nurtujących mnie kwestii: 

• Gdzie przykładano wymuszenie? 

• Dlaczego jest tak słaba koherencja w przedziale od 0 do 100 Hz? 

• Czy stosowano filtr antyaliasingowy, bo wyraźnie widać, że widmo się unosi na 

niskich częstotliwościach, ponadto dziwnie się zeruje w paśmie do 50 Hz? 

• Zastanawiająca jest tak wysoka koherencja w wysokich częstotliwościach (ok. 500 

Hz). 

• Obserwując tabelę 7.3 czy różnice w charakterystykach w funkcji dokręcenia śrub 

nie są na poziomie statystycznych błędów pomiarów (patrz również uwaga 4)? 

6. Str. 88. W tym rozdziale 7.3 przy doborze sztywności podpór minimalizujemy funkcję celu 

związaną z pracą sił. Wcześniej dobierając podpory korzystano z RMS95%, Awg95% i 

Amax95%. Jaka jest relacja pomiędzy tymi podejściami i czy dają one takie same wyniki? 

7. Str. 88, 89,  91,92, 94, Tabele 7.5-7.8. Prezentowane w tabelach funkcje celu dla różnych 

sił mocowania mają niewielkie różnice (na trzecim miejscu po przecinku). Czy 

przypadkiem nie poruszamy się w przedziale błędów? Czy Autorka podjęła próbę 

oszacowanie budżetu błędów w kontekście tak nieznacznych różnic funkcji celu? 

8. Str.97, Autorka podaje parametry skrawania jakie zastosowano podczas obróbki. Patrząc 

na przyjęte głębokości skrawania na poziomie ap=1mm z posuwami 0,1 mm na ostrze, dla 

wyspecyfikowanych narzędzi to nie są imponujące wartości. Dlaczego tak ograniczono 

parametry skrawania? 

9. Str. 114, ostatni akapit. Autorka wskazuje, że poziom drgań był bardzo niski (zatem 

dlaczego nie podwyższono parametrów skrawania – patrz uwaga 8). Jaki był cel 

wprowadzenia filtra górnoprzepustowego z odcięcie przy częstotliwości 25 Hz (skąd taka 

wartość), czy to był filtr analogowy czy cyfrowy (co znaczy idealny?)?  
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10. Str 115-116. Czym są tzw. przejścia kontrolne w prezentowanej analizie? Z opisu wynika, 

że praktycznie nie zmieniono parametrów obróbki, bo czasy obróbki są takie same, jedynie 

wyeliminowano przejścia kontrolne. Kalkulując koszty metody należy uwzględnić koszty 

badań i odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Dlaczego nie podwyższono 

parametrów obróbki? Co oznacza redukcja kosztów poprzez zmniejszenie zużytego 

materiału? – czyż obróbka nie jest robiona na konkretny wymiar i sumaryczna objętość 

materiału jaki usuwamy jest niezależna od ilości przejść narzędzia? Analizując otrzymane 

rezultaty odnosi się wrażenie, że owszem nastąpiła poprawa, ale okupiona dużym 

poziomem komplikacji procedury. Proszę o komentarz w tym temacie? 

 

Recenzowana praca od strony redakcyjnej jest starannie przygotowana. Zamieszczone 

rysunki i tablice są czytelne i dobrze ilustrują wybrane zagadnienia. Ponadto w trakcie 

czytania pracy wykryłem nieliczne, drobne błędy redakcyjne: 

 

 Str. 32, równanie 3.11 w nawiasach powinien być podany parametr t- czas, a są 

kropki. 

 Str. 58 (drugi akapit) Autorka pisze „z wykorzystaniem wspomnianego 

oprogramowania…”, jednak wzmianka o tym oprogramowaniu pojawia się po 

raz pierwszy. 

 

 

4. Podsumowanie 

 

Podsumowując powyższą recenzję nalży stwierdzi, że Autorka wykonała duży nakład 

pracy realizując badania doświadczalne technologicznej sztywności dynamicznej obu typów 

przedmiotów obrabianych oraz parametrów drganiowych w trakcie realizacji obróbki.  

Ponadto Autorka wykazała się umiejętnościami modelowania złożonych konstrukcji 

obrabiarkowych oraz planowania eksperymentów w warunkach przemysłowych. Dużą 

zaletą pracy jest jej charakter implementacyjny. W efekcie końcowym Autorka uzyskała 

rozwiązanie wdrożeniowe o polepszonych parametrach technologicznych.  

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzam, że w ocenie całościowej praca ta spełnia 

na dobrym poziomie wymagania stawiane pracom doktorskim przez ustawę z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z zm.). 

Zrealizowana przez mgr. inż. Natalię Stawicką-Morawską praca stanowi autorskie 
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rozwiązanie sformułowanego problemu technologiczno-badawczego i wnosi interesujące 

rozwiązanie procedury redukcji drgań w układzie obrabiarka – proces skrawania. Ponadto 

zrealizowane prace badawcze wskazują na zadowalający poziom wiedzy teoretycznej i 

praktycznej jej Autorki. Reasumując stwierdzam, że opiniowana rozprawa doktorska 

może być dopuszczona do publicznej obrony.  

 

 

 


