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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest wibroizolator, znajdujący zastosowanie jako podparcie sprężyste 

dla elementów drgających zwłaszcza maszyn wibracyjnych z masami nie wyważonymi dla zabezpie-
czenia podłoża przed niepożądanymi drganiami szczególnie w czasie ich rozruchu i wybiegu. 

Do elastycznego posadowienia maszyn wirnikowych, a także maszyn wibracyjnych z masami 
niewyważonymi stosowane są wibroizolatory w postaci sprężyn lub gumowo-metalowe, które charak-
teryzuje stała częstotliwość drgań własnych, a więc prawie stała sztywność. Podczas wybiegu lub 
rozruchu tych maszyn, kiedy trwają one stosunkowo długo, w czasie przechodzenia obrotów ich wirni-
ka przez strefę rezonansu urządzenia do amortyzacji może dojść do znacznego wzrostu poziomu 
drgań i sił dynamicznych przenoszonych na podłoże. Jest to szczególnie niebezpieczne, gdyż może 
spowodować w konsekwencji np. zrzucenie nadawy z sita, a nawet uszkodzenie fundamentu, na któ-
rym posadowiona jest maszyna wibracyjna. Dlatego też dla zminimalizowania poziomu drgań maszy-
ny i sił dynamicznych przenoszonych na podłoże, stosowane są urządzenia do amortyzacji, które pra-
cują w strefie pozarezonansowej w dynamicznych stanach pracy maszyny. 

Znane jest z polskiego opisu patentowego nr 152 153 urządzenie do amortyzacji maszyn wirni-
kowych charakteryzujących się długim czasem rozbiegu lub wybiegu W urządzeniu tym, maszyna 
wirnikowa jest ustawiona na sztywnej ramie nośnej podpartej korzystnie w czterech lub sześciu punk-
tach na zespołach sprężyn tworzących tak zwane układy zeroczęstotliwościowe, które umożliwiają 
osiągnięcia częstości drgań własnych równej zero. Punkty podparcia ramy nośnej rozmieszczone po 
tej samej stronie osi wirnika maszyny połączone są prostowodowymi mechanizmami dźwigniowymi.  
W każdym z zespołów sprężyn, sprężyna główna ustawiona jest pionowo pomiędzy ramą nośną  
a podłożem. Sprężyny kompensacyjne każdego z układów zeroczęstotliwościowych osadzone są na 
zamocowanych pomiędzy ramą i podłożem wahaczach, które w położeniu równowagi statycznej 
ustawione są pod pewnym kątem do poziomu. Jeden koniec każdej ze sprężyn kompensacyjnych 
połączony jest sztywno z wahaczem, drugi koniec połączony jest z tłoczyskiem siłownika hydraulicz-
nego. Cylinder siłownika hydraulicznego zamocowany jest do podłoża, dzięki czemu możliwe jest 
napinanie sprężyn kompensacyjnych zmienną siłą. Wraz ze zmianą wartości siły napinającej sprężyny 
kompensacyjnej zmienia się sztywność zespołu sprężyn, a tym samym częstość drgań własnych 
urządzenia. Kiedy sprężyny kompensacyjne nie są napięte, sztywność urządzenia do amortyzacji 
równa jest sumie sztywności sprężyn głównych. Im większa jest wartość siły napinającej sprężyny 
kompensacyjnej, tym mniejsza jest sztywność całego zespołu sprężyn. Zmiana wartości siły napinają-
cej sprężyny kompensacyjnej jest zsynchronizowana ze zmianą prędkości obrotowej wirnika maszyny 
podczas rozruchu lub wybiegu. W ten sposób, dzięki zmianie sztywności ominięta zostaje strefa rezo-
nansu urządzenia do amortyzacji. I tak, gdy zarówno rozruch jak i wybieg trwają długo, czyli od kilku-
dziesięciu sekund do kilku minut, wówczas siłowniki napinające sprężyny kompensacyjne są włączone 
podczas rozruchu, a wyłączone podczas wybiegu Podczas rozruchu następuje prawie skokowa zmia-
na sztywności urządzenia od wartości większej do mniejszej, natomiast podczas wybiegu zmiana ta 
zachodzi w kierunku odwrotnym - od wartości mniejszej do większej 

Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr 161 424 aktywny wibroizolator składający 
się z tłoczyska zakończonego tłokiem, na którym z jednej strony spoczywa chroniony przedmiot. Tło-
czysko drugostronnie umieszczone jest w cylindrze wypełnionym cieczą magnetyczną i współpracuje 
ze sprężyną przenoszącą głównie obciążenia statyczne. Wokół cylindra umieszczone jest uzwojenie 
elektryczne. Uzwojenie to tworzy zmienne pole elektromagnetyczne działające na ciecz magnetyczną 
znajdującą się w cylindrze. Na chronionym przedmiocie zamocowany jest czujnik przetwarzający 
drgania mechaniczne na impulsy elektryczne według założonych algorytmów dostosowanych do za-
kresu występujących drgań. Czujnik ten połączony jest ze wzmacniaczem zasilającym uzwojenie elek-
tryczne. Tłok, który jest zakończeniem tłoczyska, ma postać dysku z przelotowymi otworami dla cieczy 
magnetycznej, w której jest umieszczony. Ciecz magnetyczna, w której umieszczone jest tłoczysko  
z tłokiem, pod wpływem zmiennego pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie zmie-
nia swoją gęstość w zależności od wielkości drgań chronionego przedmiotu. Zmiana gęstości tej cie-
czy aktywnie wytłumia ruchy tłoka z tłoczyskiem, a tym samym drgania chronionego przedmiotu. 

Wibroizolator, według wynalazku, zawierający sprężyny osadzone pomiędzy podłożem a drga-
jącym elementem maszyny wibracyjnej charakteryzuje się tym, że obydwa końce sprężyn są wyposa-
żone w styki elektryczne, przy czym sprężyny wykonane są z materiału elektroprzewodzącego  
o zmieniających się parametrach mechanicznych w zależności od temperatury i równocześnie są po-
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łączone z elementami wykonanymi z materiału elektroizolacyjnego do mocowania ich odpowiednio  
z podłożem i elementem drgającym maszyny wibracyjnej, a do styków elektrycznych podłączony jest 
blok zasilająco-sterujący, do którego przyłączony jest znany czujnik obrotów wału silnika napędzają-
cego element drgający maszyny wibracyjnej. 

W innej wersji wynalazku, wibroizolator jako styki elektryczne zawiera korzystnie szyny połą-
czone rozłącznie odpowiednio z podłożem i elementem drgającym maszyny wibracyjnej, zaś pomię-
dzy podłożem i elementem drgającym maszyny wibracyjnej a szynami, z którymi połączone są końce 
sprężyn, usytuowana jest podkładka elektroizolacyjna. 

Wibroizolator, według wynalazku, jest prosty w konstrukcji i działaniu oraz pozbawiony wielu 
elementów mechanicznych. Ponadto pozwala na osiągnięcie korzystnego obniżenia poziomu drgań 
maszyny oraz obniżenie obciążeń dynamicznych fundamentów w nieustalonych stanach pracy ma-
szyny wibracyjnej dzięki uzależnieniu parametrów mechanicznych jego sprężyn od prędkości obroto-
wej wału tej maszyny i uzyskaniu płynnie zmieniającej się charakterystyki amplitudowo- 
-częstotliwościowej w czasie jej rozruchu i hamowania. 

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym fig. 1 
przedstawia schematycznie wibroizolator w zastosowaniu z maszyną wibracyjną z masami niewywa-
żonymi, fig. 2a - wibroizolator w przekroju osiowym, fig. 2b - inną wersję wibroizolatora połączonego  
z maszyną wibracyjną. 

Wibroizolator, według wynalazku, zawiera spiralne sprężyny 1 osadzone pomiędzy podłożem 2 
a drgającym elementem 3 maszyny wibracyjnej. Obydwa końce sprężyn 1 są wyposażone w styki 
elektryczne 4, przy czym sprężyny 1 wykonane są z materiału elektroprzewodzącego o zmieniającym 
się module Younga w zależności od temperatury, korzystnie ze stopu nikiel-tytan o nazwie NITINOL. 
Końcówki sprężyn 1 są równocześnie połączone z elementami 5 do mocowania ich odpowiednio  
z podłożem 2 i elementem drgającym 3 maszyny wibracyjnej w postaci uchwytów oczkowych wykona-
nych z materiału elektroizolacyjnego. Natomiast styki elektryczne 4 są połączone z blokiem zasilająco-
sterującym 6, do którego podłączony jest znany czujnik obrotów 7 wału 8 silnika elektrycznego 9 na-
pędzającego element drgający 3 maszyny wibracyjnej. 

W innej wersji wynalazku, wibroizolator zawiera styki elektryczne w postaci korzystnie szyn 10, 
które są połączone rozłącznie odpowiednio z podłożem 2 i elementem drgającym 3 maszyny wibra-
cyjnej. Pomiędzy szynami 10 a podłożem 2 i elementem drgającym 3 maszyny wibracyjnej usytuowa-
na jest podkładka elektroizolacyjna 11. Końce sprężyn 1 połączone są rozłącznie z szynami 10. 

Wibroizolator, według wynalazku, zastosowano jako podparcie elementu drgającego 3 maszyny 
wibracyjnej z masami 12 niewyważonymi, napędzanego za pomocą trójfazowego silnika elektryczne-
go 9. Zmiana wartości prądu zasilającego spiralne sprężyny 1 wibroizolatora powoduje odpowiednio 
zmianę ich temperatury, która wywołuje zmianę wartości modułu Younga, a więc proporcjonalną 
zmianę ich sztywności, co w konsekwencji powoduje eliminację drgań przenoszonych na podłoże. 
Uzależnienie zmian wartości prądu płynącego przez sprężyny 1 od kontrolowanej przez czujnik obro-
tów 7 prędkości obrotowej wału 8 maszyny wibracyjnej pozwala prowadzić rozruch i hamowanie ma-
szyny ze zmieniającą się płynnie charakterystyką amplitudowo-częstotliwościową wibroizolatora poza 
obszarem jego rezonansu. W czasie rozruchu lub hamowania maszyny wibracyjnej poprzez regulację 
prądu płynącego w sprężynach 1 przesuwa się punkt rezonansu wibroizolatora w kierunku mniejszych 
lub większych wartości częstotliwości od jego częstotliwości nominalnych, przy których prowadzona 
jest praca maszyny w stanie ustalonym. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Wibroizolator zawierający sprężyny osadzone pomiędzy podłożem a drgającym elementem 
maszyny wibracyjnej, znamienny tym, że obydwa końce sprężyn (1) są wyposażone w styki elek-
tryczne (4), przy czym sprężyny (1) wykonane są z materiału elektroprzewodzącego o zmieniających 
się parametrach mechanicznych w zależności od temperatury i równocześnie są połączone z elemen-
tami (5) wykonanymi z materiału elektroizolacyjnego do mocowania ich odpowiednio z podłożem (2)  
i elementem drgającym (3) maszyny wibracyjnej, a do styków elektrycznych (4) podłączony jest blok 
zasilająco-sterujący (6), do którego przyłączony jest znany czujnik obrotów (7) wału (8) silnika (9) na-
pędzającego element drgający (3) maszyny wibracyjnej. 
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2. Wibroizolator, według zastrz. 1, znamienny tym, ze jako styki elektryczne zawiera korzystnie 
szyny (10) połączone rozłącznie odpowiednio z podłożem (2) i elementem drgającym (3) maszyny wi-
bracyjnej, zaś pomiędzy podłożem (2) i elementem drgającym (3) maszyny wibracyjnej a szynami (10),  
z którymi połączone są końce sprężyn (1) usytuowana jest podkładka elektroizolacyjna (11). 

 
 

Rysunki 
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