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 The paper presents the possibility of modeling the normal helical line 
to end mills in order to check its operation after regrinding of the rake surface 
using 3D machine control. 
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 2. Studiu de caz (urmare) 

 
Date: 

- diametrul sculei d mm20= ; 

- pasul suprafeţei elicoidale p mm72,77= ; 

- parametrul πϕ ≤≤0 ; 
Pe baza ecuaţiilor parametrice (6) şi a datelor din studiul de caz, s-a 

elaborat un program de calcul prezentat în figura 6.  
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Pe baza programului de calcul din figura 6. s-au dedus coordonatele 
punctelor liniei elicoidale, care sunt prezentate în figura 7. Linia elicoidală este 
reprezentată în figurile 8. şi 9. 

Schema logică pentru elaborarea programului este prezentată în 
figura 3. 
 

 
 

Fig.6  Programul de calcul pentru deducerea punctelor liniei elicoiodale de pe 
suprafaţa sculei  
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Fig. 7  Coordonatele liniei elicoidale situată pe suprafaţa sculei din figura 2 
  

Linia elicoidală situată pe suprafaţa sculei este prezentată în figura 8 
şi figura 9. 
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Fig.8  Linia elicoidală situată pe suprafața sculei din 
figura 2 (orientată vertical) 

 
 
 
 
 
 

Fig.9  Linia elicoidală situată pe suprafața sculei  
din figura 2 (orientată orizontal) 

 
 Concluzii 
 

■ Programul creat permite determinarea prin calcul a punctelor 
aparţinând liniei elicoidale  

■ Programul realizat servește la verificarea prin puncte a liniilor 
elicoidale cu ajutorul mașinilor de control 3 D. 
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