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1. Generalităţi
Muchiile aşchietoare, ale frezei melc conice, pot fi considerate
ca aflate pe o suprafaţă elicoidală Arhimede.
Suprafeţele de degajare, ale dinţilor aşchietori, sunt plane, care
trec prin axa sculei.
Astfel, secţiunile axiale ale elicoidului Arhimede sunt muchiile
aşchietoare ale frezei melc conice.
Un model matematic al frezei melc conice va fi prezentat în
continuare, profilul sculei fiind determinat într-o secţiune de referinţă
cuprinsă la mijlocul zonei de reascuţire.
Se consideră sistemul de coordonate fix O0 x0 y0 z0 .
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Sistemul mobil OS xS yS zS are axa OS zS situată de-a lungul
axei fixe O0 z0 . În sistemul mobil se defineşte dreapta Os A, prin
ecuaţiile parametrice:
 xS  ucos ;

(1)
yS  0;

 z  usin .
 S
Sistemul mobil OS xS yS zS execută o rotaţie de unghi , în jurul
axei OS zS şi simultan o deplasare c.p, în lungul acestei axe (figura 1).
Parametrul elicoidal al mişcării este notat cu p, iar c este un coeficient
care ţine seama de sensul deplasării pe axa OS zS .
Suprafaţa descrisă de dreapta OS A , în sistemul fix, se obţine
prin matricea de transformare:
cos   sin  0
0
sin  cos  0
0
(2)
TS0 
.
0
0
1 c.p
0
0
0
1

Dreapta OS A descrie o suprafaţă Arhimede a cărei ecuaţii
parametrice au următoarea formă:
x0  xS cos   yS sin ;
y0  xS sin   yS cos ;
z0  zS  c.p.

(3)

După substituirea ecuaţiilor (1) în (3) se va obţine:
x0  ucos S cos ;
y0  ucos S sin ;
z0  usin S  c.p.

(4)

Coeficientul c are valoarea 1, pentru suprafeţele elicoidale
având sensul dreapta şi 1, în cazul suprafeţelor elicoidale de sens
stânga.
Muchiile aşchietoare ale frezelor melc conice sunt secţiuni
axiale ale suprafeţei elicoidale Arhimede.
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Prin urmare, suprafaţa elicoidală Arhimede este înfăşurătoarea
tăişurilor sculei.

Fig. 1 Sistemele de coordonate utilizate la definirea
suprafeţei elicoidale care conţine muchiile tăietoare ale sculei

2. Freza melc conică

Frezele melc conice, destinate construcţiei generale de maşini,
au pentru unghiul S două valori.
Generatoarea flancului stâng formează unghiul SStg  500 , iar
pentru flancul drept, unghiul Sdr  100.
Suprafaţa elicoidală Arhimede, definită în sistemul O0 x0 y0 z0
(figura 1), este intersectată cu un con circular, având originea în O0 .
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În acest caz, vârfurile dinţilor sculei vor fi situate pe o suprafaţă
conică (figura 2).
Cele două suprafeţe elicoidale, înfăşurătoare ale muchiilor
aşchietoare, au generatoare rectilinii, care formează unghiurile
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 SStg şi 90  Sdr , cu axa frezei melc conice. Generatoarele

rectilinii sunt delimitate, la rândul lor, de suprafaţa conică circulară, cu
vârful în O0 .
Parametrul u, care defineşte poziţia unui punct, pe
generatoarele rectilinii, are, prin urmare, limite impuse de conul circular,
înfăşurător al vârfurilor dinţilor sculei.
Deoarece, muchiile aşchietoare ale frezei melc conice coincid
cu generatoarele rectilinii, valorile numerice date parametrului
u determină punctele tăişului sculei.
Norma KN 3025, a firmei Klingelnberg, care se referă la
dimensiunile geometrice ale frezelor melc conice, precizează poziţia
muchiei tăietoare a ultimului dinte complet al sculei, la distanţa
Sf  Fe , faţă de vârful O0 al conului exterior (vezi figura 2).
Aceeaşi normă stabileşte şi distanţa Fe , până la vârful conului
exterior O0 , a primului dinte complet.
Muchiile tăietoare ale sculei se obţin în planele axiale ale
suprafeţei elicoidale înfăşurătoare, ca secţiuni efectuate prin
suprafeţele de degajare (figura 1).
Secţiunile axiale, adică muchiile tăietoare, se obţin introducând
  const., în ecuaţia (3).
Pentru fiecare muchie aşchietoare corespunde o anumită
valoare a unghiului , care ţine seama de cele ZN suprafeţe de
degajare.
În acest mod, scula este delimitată în lungul axei, prin
min , valoare ce corespunde cu muchia aşchietoare a primului dinte
complet şi max , pentru muchia tăietoare a ultimului dinte complet.
Valorile unghiurilor de rotaţie  se vor stabili ţinând seama de
delimitarea după o suprafaţă conică circulară a sculei.
Pentru muchia aşchietoare stânga, a primului dinte complet al
sculei, valoarea Stg.min , a unghiului de rotaţie are expresia:
660

Fig. 2 Limitarea suprafeţei elicoidale care conţine muchiile
tăietoare ale sculei

Stg.min

tn 

 Fe  2,25mn  4  cos 0

,

cpStg cos SStg

(5)
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în care:
Fe  este diametrul cercului, pe care se află capul primului dinte
complet al sculei;
tn  pasul normal al frezei melc;
SStg  unghiul de înclinare al generatoarei suprafeţei, faţă de

perpendiculara pe axa sculei;
0  unghiul flancului sculei în secţiunea normală;
  semiunghiul conului de divizare al sculei;
c  coeficientul ce ţine seama de sensul suprafeţei elicoidale,
având valoarea 1, pentru sensul dreapta şi 1 pentru sensul stânga;
pStg  parametrul elicoidal al suprafeţei înfăşurătoare a
muchiilor tăietoare stânga.
Unghiul Stg.min determină secţiunea axială, pentru muchia
aşchietoare stânga, a primului dinte complet. Muchia aşchietoare
stânga, a unui dinte oarecare, în secţiunea i, se va determina prin
unghiul de rotaţie:
iStg  Stg.min 

2
 i,
ZN

(6)

în care i este numărul de ordine al dinţilor, începând de la primul dinte
complet, iar ZN este numărul suprafeţelor de degajare ale sculei.
Muchia aşchietoare dreapta se va obţine în secţiunea axială a
suprafeţei elicoidale corespunzătoare. Unghiul de rotaţie dr.min , pentru
primul dinte complet al sculei, se determină tot pe baza figurii 2 şi are
expresia:
tn 

 Fe  2,25mn  4  cos 0

.
dr.min  
cpdr cos Sdr

(7)

Muchia aşchietoare dreapta, a dintelui cu numărul de ordine
i, se obţine prin relaţia:
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idr  dr.min 

2
 i.
ZN

(8)

Generatoarea activă a frezei melc conice, adică porţiunea pe
care sunt situaţi dinţii aşchietori ai sculei, este simbolizată prin Sf . Pe
baza figurii 2 se poate determina unghiul de rotaţie, corespunzător
secţiunii axiale, a muchiei aşchietoare stânga, a ultimului dinte complet:
tn 

 Fe  2,25mn  Sf  2  cos 0

.
Stg.max  
cpStg cos SStg

(9)

Muchia aşchietoare dreapta, a ultimului dinte complet al sculei,
se poate determina prin unghiul de rotaţie dr.max , având expresia:
dr.max 

Fe  2,25mn  Sf  cos 0 .
cpdr cosSdr

(10)

Unghiurile de rotaţie determinate prin expresiile (5), (7), (9) şi
(10) delimitează unghiurile curente de rotaţie iStg şi idr , în modul
următor:
tn 

 Fe  2,25mn  4  cos 0


 iStg 
cpStg cos SStg

tn 

 Fe  2,25mn  Sf  2  cos 0


;
cpStg cos SStg

(11)
tn 

 Fe  2,25mn  4  cos 0
Fe  2,25mn  Sf  cos 0 .


 idr 
cpdr cos Sdr
cpdr cos Sdr
(12)

Numărul de ordine al dinţilor frezei melc conice trebuie să
respecte condiţiile (11) şi (12).
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3. Concluzii
Pe baza celor expuse, rezultă că delimitarea suprafeţei sculei
s-a făcut, radial, prin conul exterior, iar, axial, prin unghiurile de rotaţie
idr şi iStg , pe care le formează generatoarele rectilinii ale suprafeţelor
elicoidale, ce conţin muchiile aşchietoare.
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