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Suprafeţele elicoidale înfăşurătoare, ale muchiilor aşchietoare,
aparţinând frezei melc conice, generează flancurile dinţilor roţii conice
Palloid.
În vederea posibilităţii studierii flancurilor de dinte, realizate la
danturare, se impune elaborarea unui model matematic, pentru
muchiile aşchietoare ale sculei.
Ecuaţiile parametrice (4) [1] determină suprafeţele elicoidale
înfăşurătoare ale muchiilor aşchietoare. Unghiurile de înclinare ale
generatoarelor rectilinii (figura 1 şi figura 2), [1], notate cu SStg şi
Sdr , definesc suprafeţele înfăşurătoare ale muchiilor aşchietoare
stânga, sau dreapta.
Aceste ecuaţii determină mulţimea de puncte, care alcătuiesc
suprafeţele înfăşurătoare. Modelul matematic al sculei va analiza,
numai acele puncte, care aparţin muchiilor aşchietoare. Aşa cum s-a
precizat, aceste muchii aşchietoare sunt secţiuni axiale ale suprafeţelor
înfăşurătoare şi corespund unghiurilor de rotaţie i , din relaţiile (6) şi
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(8), [1]. Muchiile aşchietoare se vor considera ca segmente pe dreapta
generatoare, a cărei lungime curentă este u.
Pentru valorile lui u, care corespund segmentelor muchiilor
aşchietoare, ecuaţiile (4), [1] vor determina coordonatele punctelor
active ale sculei. Valorile parametrului u au fost delimitate în direcţie
radială, prin suprafaţa conului circular (figura 2), [1].
Pentru muchiile aşchietoare stânga, parametrul uiStg , se va
deduce, pe baza figurii 2, [1], sub forma:
uiStg 

cpStg sin 
cos 0

 iStg .

(1)

Cu ajutorul relaţiei (13) [1], s-a obţinut o delimitare a
segmentului de generatoare, prin suprafaţa conului de divizare al sculei
(figura 2).
În funcţie de iStg se obţin segmente uiStg , pentru fiecare
muchie aşchietoare. Valorile rezultate din relaţia (1) corespund pentru
puncte, muchiilor aşchietoare situate pe conul de divizare.
Punctele active, situate pe muchia aşchietoare completă, vor
avea valori ale parametrului uiStg , la care se însumează cantităţi
corespunzătoare cu poziţia acestora, în raport cu conul de divizare.
Dacă se analizează, pe muchia aşchietoare, puncte de ordin
i, rezultând o divizare a tăişului sculei în n intervale, se obţin valori ale
parametrului uijStg sub forma:
uijStg 

cpStg  sin 
cos 0

 iStg 

2hk
j
 .
cos 0 n

(2)

Valoarea n indică numărul de puncte, care au fost alese pe
muchia aşchietoare, iar j arată numărul de ordine al punctului analizat.
Pentru muchia aşchietoare dreapta există o relaţie de calcul
analoagă, care determină valoarea aceluiaşi parametru:
uijdr 
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cpdr sin 
2hk
j
 idr 
 .
cos 0
cos 0 n

(3)

În relaţiile (3) şi (2), hk reprezintă înălţimea capului dintelui
sculei, iar, pStg şi pdr , parametrii elicoidali ai suprafeţelor înfăşurătoare
ale celor două muchii aşchietoare. Parametrul elicoidal al suprafeţei
înfăşurătoare, a muchiilor aşchietoare stânga, se determină prin relaţia:
t
pStg  a ,
(4)
2
în care, ta este pasul axial al sculei.
Pasul axial al sculei se poate determina, în funcţie de
elementele constructive ale frezei melc conice, pe baza figurii 1.

Fig. 1 Paşii axiali ai frezei melc conice

ta    mn  cos   sin tgS  .

(5)

Prin înlocuirea pasului axial (5) în relaţia (4), se obţine formula
de calcul a parametrului elicoidal, pentru suprafaţa înfăşurătoare a
muchiilor aşchietoare – stânga:
pStg 





mn
cos   sin   tgSStg .
2

(6)

Parametrul elicoidal, pentru suprafaţa înfăşurătoare a muchiilor
aşchietoare – dreapta, se deduce în mod analog şi are expresia:
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mn
(7)
 cos   sin tgSdr  .
2
Cu ajutorul relaţiilor (6) şi (7), se poate determina numeric
parametrul uij , rezultând valori distincte, pentru fiecare punct al muchiei
pdr 

tăietoare. Dacă se introduc valorile uij , astfel calculate, în ecuaţiile (4)
[1], suprafaţa înfăşurătoare a sculei se va determina sub forma unei
reţele de puncte, de coordonate x0ij , y0ij şi z0ij .
În acest mod s-a elaborat un model matematic al sculei, la
care, muchiile aşchietoare stânga sunt evidenţiate sub forma unei
reţele de puncte rezultate din ecuaţiile:
x0ijStg  uijStg cos SStg cos iStg ;
y 0ijStg  uijStg cos SStg sin iStg ;

z0ijStg  cpStgiStg  uijStg sin SStg .

(8)

Ecuaţiile (8), pentru c  1, definesc reţeaua de puncte, ale
suprafeţei înfăşurătoare, corespunzătoare muchiilor aşchietoare –
stânga, la o freză melc conică de sens dreapta. Pentru c  1, ecuaţiile
(8) vor determina reţeaua punctelor suprafeţei înfăşurătoare,
corespunzătoare muchiilor aschietoare – stânga, de la freza melc
conică de sens stânga.
Suprafaţa înfăşurătoare a muchiilor aşchietoare – dreapta,
definită sub formă de reţea de puncte, se obţine prin ecuaţii analoage:
x 0ijdr  uijdr cos Sdr cos idr ;

y0ijdr  uijdr cos Sdr sin idr ;
z0ijdr  cpdr idr  uijdr sin Sdr .

(9)

Pentru c  1, ecuaţiile (9) vor reprezenta reţeaua punctelor
suprafeţei, înfăşurătoare, corespunzătoare muchiilor aşchietoare
dreapta, de la freza melc conică de sens dreapta. Dacă c  1, ecuaţiile
(9) vor reprezenta reţeaua punctelor, suprafeţei înfăşurătoare, ale
muchiilor aşchietoare – dreapta, de la freza melc conică de sens
stânga.
Calculul numeric al coordonatelor punctelor muchiilor
aşchietoare, ale frezelor melc conice, este necesar în vederea realizării
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controlului acestora, cu ajutorul maşinilor de măsurat în trei coordonate.
Pentru calcul, se folosesc ecuaţiile (8) şi (9). Programul de
calcul reclamă, ca date iniţiale, următoarele elemente:
mn  modulul normal al frezei;
0  unghiul de angrenare;
  unghiul conului de divizare;
n  numărul intervalelor determinate de cele j puncte de
calcul, considerate pe muchia tăietoare de ordin i;
ZN  numărul suprafeţelor de degajare aparţinând frezei melc;
Fe  lungimea generatoarei exterioare, măsurată până la
mijlocul primului dinte complet

i  0  , egală

cu diametrul conului de

divizare pe care se află acest dinte.
Cu ajutorul programului de calcul pot fi determinate puncte
aparţinând flancului – stâng, sau drept – ale frezelor melc conice de
sens stânga, sau dreapta.
Au fost stabilite relaţii geometrice, care au permis calculul
punctelor
limită,
şi
x0ijStg,dr min ,
y0ijStg,dr max ,
z0ijStg,dr max
x 0ijStg,dr min , y 0ijStg,dr min , z0ijStg,dr min , pentru flancurile – stâng, sau
drept – ale frezelor melc conice de sens stânga, sau dreapta.
Volumul mare al acestor calcule, nu a permis prezentarea lor în
lucrare.
Coordonatele punctelor muchiilor aşchietoare sunt determinate
prin calcul şi înregistrate pe imprimantă, pentru fiecare dinte de ordin i,
al frezei melc conice.
Pentru o freză, având modulul normal 4, care a fost aleasă ca
studiu de caz, numărul de ordine i, al dinţilor, are valori cuprinse între 0
şi 63, se indică modul în care s-a efectuat limitarea variaţiei
coordonatelor x 0ij , y0ij ,z0ij , prin valorile lor maxime, respectiv minime.

Punctele muchiilor aşchietoare, situate pe conul de divizare,
corespund valorilor j  0, pentru intervalele definite pe tăişul sculei.
În vederea studierii sculei, sunt suficiente a se analiza, pe
muchia aşchietoare, cinci puncte. Punctele, corespunzătoare capului şi
piciorului muchiei aşchietoare, se determină pentru j  2, respectiv
j  2.
Sunt calculate, de asemenea şi punctele intermediare,
corespunzătoare valorilor j  1 şi j  1, situate la mijlocul capului
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muchiei aşchietoare, respectiv la mijlocul piciorului acesteia, în raport
cu conul de divizare.
Coordonatele x 0ij , y0ij ,z0ij , calculate pentru punctele muchiilor
aşchietoare, sunt prezentate pe o listǎ de date cu valorile coordonatelor
reţelei de puncte care definesc muchiile aşchietoare– ale frezelor melc
conice de sens dreapta.
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