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CAPITOLUL 3: GEOMETRIA CONSTRUCTIVĂ A SCULELOR AŞCHIETOARE 

3.1 Părţile componente ale sculelor şi elementele părţii aşchietoare 

Scula aşchietoare este destinată să genereze forma diferitelor organe de 
maşini prin îndepărtarea sub formă de aşchii a adaosului de material dintr-un 
semifabricat. 

Necesităţile tehnologice de prelucrare prin aşchiere au determinat concepţia 
şi execuţia unei varietăţi mari de forme constructive ale sculelor. Cu toate acestea 
ele au comune următoarele părţi componente, fig. 3.1: 

1. dintele sculei, care prezintă proprietăţi aşchietoare şi participă direct 
la detaşarea aşchiilor; 

2. canalul pentru aşchii, cu rolul de cuprindere şi evacuare a aşchiilor; 
3. corpul sculei, uneşte într-o structură proprie şi rezistentă, dinţii şi 

canalele pentru aşchii; 
4. partea de poziţionare-fixare, serveşte la prinderea în dispozitiv pe 

maşina-unealtă. 
Pe dintele sculei este materializată partea aşchietoare, prevăzută cu 

următoarele elemente (Fig. 3.1): 
 faţa de aşezare principală; 
 faţa de aşezare secundară; 
 faţa de degajare; 
 tăişul principal, constituit din intersecţia feţei de aşezare 

principale cu cea de degajare; 
 tăişul secundar, aflat la intersecţia feţei de aşezare 

secundare cu cea de degajare; 
 vârful dintelui, constituit din intersecţia a două tăişuri. 
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Pentru îmbunătăţirea comportării în aşchiere a sculelor, partea aşchietoare 
este prevăzută, de obicei, pe lângă tăişurile principal şi secundar, şi cu tăişurile 
auxiliar şi de trecere (Fig. 3.2). 

Prin tăiş auxiliar se înţelege o porţiune 
scurtă, l0, din tăişul principal, pe care unghiul 
de atac este micşorat, iar prin tăiş de trecere 
se înţelege tăişul de lungime l1, care are 
unghiul de atac nul. 

 
 
 
 
Parametrii geometrici constructivi ai 

părţii aşchietoare 
Parametrii geometrici ai părţii 

aşchietoare se referă la următoarele elemente: 
 unghiurile părţii aşchietoare, respectiv:unghiul de aşezare, α, unghiul de 

degajare, γ, unghiul de atac, K, unghiul la vârf, ε, unghiul de înclinare, λ, 
unghiul de aşchiere, δ, unghiul de ascuţire, β; 

 forma feţei de aşezare; 
 forma feţei de degajare; 
 forma tăişurilor; 
 raza de racordare a vârfului; 
 raza de bontire a tăişului; 
 canalele de fragmentare longitudinală şi pragurile; 
 canalele de fragmentare laterală; 
 faţetele; 
 secţiunea rezistentă a dintelui. 

Geometria constructivă a 
părţii aşchietoare defineşte 
scula aşchietoare ca un corp 
geometric independent de 
procesul de aşchiere. În 
acelaşi timp, cunoaşterea 
mărimii parametrilor dintelui 
aşchietor permite reglarea 
dispozitivelor pentru 
poziţionarea sculei, la 
operaţiile de ascuţire – 
rectificare, precum şi 
calculul şi aprecierea 
valorilor funcţionale ale 
parametrilor geometrici. 

 
Pentru definirea unghiurilor constructive se apelează la un sistem de 

referinţă, legat de scula aşchietoare. Obişnuit, este utilizat un sistem de referinţă 
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rectangular, XYZ, legat de puncul M de pe tăiş în care se defineşte geometria      
(Fig. 3.3). 

Axa MZ coincide cu direcţia mişcării principale, v, la o poziţionare normală a 
sculei în raport cu suprafaţa prelucrată. Axa MX se alege pe direcţia avansului de 
generare (de lucru):de exemplu, la burghiu, aceasta este paralelă cu axa lui 
geometrică, iar la freză cilindro-frontală are o direcţie radială. Axa MY completează 
triedrul de referinţă. 

Planul determinat de axele MX şi MY se numeşte plan de bază, notat cu B. 
Caracteristic planului de bază, B, este poziţia normală a vitezei principale de 
aşchiere la acesta. În consecinţă, planul de bază va fi paralel cu planul de aşezare 
în dispozitivul de lucru, la sculele avâd corpul prismatic, în timp ce la sculele care 
au la bază un corp de revoluţie, acesta va fi un plan axial. 

Pentru definirea unghiurilor constructive, este necesar să se apeleze, pe 
lângă planul de bază, B, la un plan T, perpendicular pe planul de bază şi tangent în 
punctul M la tăiş, numit planul tăişului. 

Unghiurile părţii aşchietoare se definesc într-un plan care are o poziţie 
perpendiculară la tăiş (plan normal), sau în plane secante, respectiv planul 
longitudinal (ZMY) şi transversal (ZMX). 

În Fig. 3.4 este prezentată geometria constructivă a unui dinte aşchietor al 
unei scule. 
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3.2 Dependenţa parametrilor geometrici constructivi, măsuraţi în diferite 
plane secante 

 
În practica proiectării şi fabricării sculelor aşchietoare apare deseori necesară 

determinarea parametrilor geometrici într-un plan secant, în raport cu valorile 
cunoscute din alte plane secante. Astfel geometria tăişurilor auxiliar şi secundar 
depind de geometria tăişului principal, iar în cazul frezelor profilate-detalonate, 
pornindu-se de la valorile parametrilor geometrici adoptaţi în plan longitudinal, este 
necesară determinarea valorilor acestora în plane normale la profil. 

De asemenea, pentru poziţionarea dinţilor la operaţiile tehnologice de 
execuţie a feţelor de aşezare şi degajare a părţii aşchietoare, precum şi la cele de 
ascuţire-reascuţire a acestora este necesară determinarea parametrilor geometrici 
în planele longitudinal şi transversal în raport cu cei adoptaţi din planul normal la 
tăiş. 

3.3.1. Pentru determinarea dependenţelor unghiurilor părţii aşchietoare din 
planul normal şi unul oarecare, se alege un plan S-S care intersectează tăişul sculei 
într-un punct M şi face cu axa MX unghiul η, Fig. 3.5. 

Pe intersecţiile dintre planul normal N-N, pe tăişul principal aparent, dintre 

planul S-S cu faţa de degajare şi tangent la tăişul principal, se consideră vectorii 
S,N şi T . Din condiţia de coplanaritate a acestora rezultă: 

( ) 0SNT =⋅×  
Dar: 
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SSS

NNN

sinksincosjcoscosiS
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γηγηγ

γγγ
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⋅−⋅+⋅−=

⋅−⋅+⋅=

 

 
Anulând determinantul şi rezolvând se obţine relaţia (3.1). 
 

0
sinsincoscoscos
sincoscossincos
sinsincoscoscos

SSS

NNN =
−
−−
−

γηγηγ
γκγκγ
λκλκλ

 

 
 

( ) ( )κηλκηγγ −+−= costgsintgtg NS  (3.1) 

 
Această relaţie exprimă dependenţa unghiului de degajare dintr-un plan S-S 

oarecare, normal la planul de bază şi unghiul γ N din planul normal, unghiul de 
înclinare λ şi cel de atac principal K. 

Pentru stabilirea unei dependenţe similare între unghiurile de aşezare se 
presupune că faţa de aşezare este rotită spre faţa de degajare până se suprapun, 

aşa încât unghiul de aşezare devine γπα −=
2

, iar  tg γS = ctg αS  şi  tg γN = ctg 

αN. 
Având în vedere aceste transformări, relaţia (3.1) capătă forma  (3.2). 
 

ctg αS = ctg αN ⋅ sin(η-K) + tg λ ⋅ cos(η-K) (3.2) 
 
3.3.2.   Pentru cazul  η = π/ 2, se obţine geometria în planul longitudinal MY, 

sub forma relaţiilor (3.3) şi (3.4). 
 

tg γY = tg γN ⋅ cosK + tg λ ⋅ sinK (3.3) 
ctg αY = ctg αN ⋅ cosK + tg λ ⋅ sinK (3.4) 

 
3.3.3.   Dacă  η = π/ 2, rezultă geometria din planul transversal MX, sub 

forma relaţiilor (3.5) şi (3.6). 
 

tg γX = tg γN ⋅ sinK – tg λ ⋅ cosK (3.5) 
ctg αX = ctg αN ⋅ sinK – tg λ ⋅ cosK (3.6) 

 
3.3.4.    Pe baza relaţiilor (3.3) şi (3.5) se obţin direct dependenţele dintre 

unghiul de înclinare, λ şi unghiul de degajare normal constructiv, γN, în funcţie de 
geometria din planele longitudinal şi transversal, respectiv relaţiile (3.7) şi (3.8). 



Capitolul 3: Geometria constructivă a sculelor aşchietoare  
 

 16

 
tg λ = tg γY ⋅ sinK – tg γX ⋅ cosK (3.7) 
tg γN = tg γY ⋅ cosK + tg γX ⋅ sinK (3.8) 

 
  Dependenţa parametrilor geometrici ai tăişului auxiliar de cei ai tăişului 

principal se deduce din particularitatea relaţiei (3.1), Fig. 3.6, astfel:unghiul de 
degajare normal, în planul N-N0, se determină pe baza relaţiei (3.1), în care se 
consideră 

0NS γγ =  şi  0K2 +=πη . Ca urmare, rezultă că are loc relaţia (3.9). 

 
tg γN0 = tg γN ⋅ cos(K-K0) + tg λ ⋅ sin(K-K0) (3.9) 

 
În ceea ce priveşte unghiul de înclinare al tăişului auxiliar, λ0, acesta 

reperezintă, de fapt, unghiul de degajare măsurat într-un plan secant, care face 
unghiul K0 cu axa MX. Asfel, dacă în ecuaţia (3.1)  γS = λ0 şi  η = K0, se obţine 
relaţia (3.10). 

 
tg λ0 = − tg γN ⋅ sin(K-K0) + tg λ ⋅ cos(K-K0) (3.10) 

 
Dependenţa unghiului de degajare, γN′, al tăişului secundar se obţine 

considerând, în ecuaţia (3.1), că  γS = γN′ şi  η = π/2 − K′, astfel încât are loc ecuaţia 
(3.11). 

 
tg γN′ = tg γN ⋅ cos(K+K′) + tg λ ⋅ sin(K+K′) (3.11) 

 
   Expresia unghiului de înclinare, λ′, al tăişului secundar se stabileşte 

pornind de la ecuaţia (3.1), ştiind că unghiul de înclinare al tăişului secundar 
reperezintă o valoare particulară a unghiului de degajare, respectiv cea măsurată în 
planul tăişului secundar. Astfel, pentru cazul η = π−K′, rezultă relaţia (3.12) 

. 
tg λ′ = tg γN ⋅ sin(K+K′) – tg λ ⋅ cos(K+K′) (3.12) 
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Relaţiile determinate mai sus sunt valabile pentru partea aşchietoare a 

oricărei scule, în condiţiile în care sistemul de referinţă a fost stabilit corect. 
 
Legătura dintre unghiurile de degajare γN1, măsurat în planul normal N1 la 

tăişul real, şi γN, măsurat în planul normal N la tăişul aparent. (Tăişul aparent 
reprezintă proiecţia tăişului real în planul de bază.) 

Versorii de intersecţie N  al planului N şi 1N  al planului N1 cu faţa de 

degajare sunt coplanari cu versorul T , fig. 3.5 şi prin urmare se poate scrie, 
( ) 0NNT 1 =⋅× . 

Dar:
( ) ( )

k

jiN

N

NNNN

⋅⋅−

⋅−+⋅+−=

λγ

λκγκγλκγκγ

cossin

sinsinsincoscossincossinsincos

1

11111

.  
Scriind condiţia de coplanaritate, rezultă: 

( ) ( )
0

cossinsinsinsincoscossincossinsincos
sincoscossincos
sinsincoscoscos

11111 NNNNN

NNN =
⋅−−⋅+−

−−
−

λγλκγκγλκγκγ
γκγκγ
λκλκλ

,  

 
care prin transformare ajunge la obţinerea relaţiei (3.13) 

 
λγγ costgtg NN1

⋅=  (3.13) 

       
Legătura dintre unghiurile de aşezare 

1Nα , măsurate în planul normal la 

tăişul real N1 şi αN măsurate în planul normal la tăişul aparent N. 
Micşorând până la zero unghiul de ascuţire, planul tangent la faţa de 

degajare se suprapune cu planul tangent la faţa de aşezare, iar 
11 NN 2 γπα −=  şi 

NN 2 γπα −= , relaţia (3.13) devine relaţia      (3.14) 

 

λαα cosctgctg NN1
⋅=   sau  λ

αα cos
tgtg N

N1
=  

(3.14) 

      
Relaţiile (3.13), (3.14) sunt utile în cazul trecerii valorilor parametrilor 

geometrici din plan normal la cel frontal, pentru diferite tipuri de scule cu dinţi 
elicoidali, care au la bază corpuri de rotaţie.                                
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CAPITOLUL 4: GEOMETRIA FUNCŢIONALĂ A SCULELOR AŞCHIETOARE 

 
 
Spre deosebire de unghiurile constructive, care definesc scula aşchietoare ca 

un corp geometric independent, servind pentru reprezentarea acesteia pe desenul 
de execuţie, pentru reglarea dispozitivelor tehnologice, maşinilor-unelte şi a sculelor 
de ordine II, la prelucrarea suprafeţelor active, unghiurile funcţionale definesc scula 
aşchietoare în interacţiunea acesteia cu piesa prelucrată, luând în consideraţie 
viteza instantanee a mişcării relative, precum şi unghiul de înclinare. 

Prezenţa unor valori mari a componentelor viteză de avans longitudinal vx şi 
transversal vy, determină o abatere considerabilă a direcţiei vitezei rezultante 
instantanee în raport cu cea a direcţiei principale vz. În cazul strunjirii filetului cu pas 
mare (Fig. 4.1), al detalonării (Fig. 4.2), a strunjirii cu vârful mult supraînălţat (Fig. 
4.3) ş.a. apar diferenţieri care pot deveni periculoase în special în ce priveşte 
unghiurile de aşezare. 

  

 
În exemplele de mai sus unghiurile de aşezare funcţionale αxf rezultă mai 

mici decât cele constructive, pot căpăta valori exagerat de mici, se pot anula sau 
pot deveni negative, cazuri în care procesul de aşchiere devine imposibil, ca 
urmare a interferenţei dintre suprafaţa de aşezare a sculei şi suprafaţa de aşchiere. 

De asemenea în cazul unor unghiuri de înclinare foarte mari (burghie, freze 
elicoidale), ca urmare a schimbării substanţiale a direcţiei de degajare D a aşchiei 
în raport cu normala la tăiş N , din planul feţei de degajare (dată de unghiul η, Fig. 
4.4), apar diferenţieri mari între unghiurile de degajare funcţionale şi cele 
constructive. 

În astfel de cazuri, dintre cele mai frecvente în tehnologiile moderne de 
prelucrare prin aşchiere, pot rezulta două probleme de bază: 

Fig. 4.1      Fig. 4.2   Fig. 4.3 
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Fig. 4.4 

 Verificarea unghiurilor funcţionale pentru o geometrie constructivă 
prestabilită şi pentru anumiţi parametri ai mişcării şi poziţiei relative 
dintre sculă şi piesă, impuşi; 

 
 Determinarea parametrilor geometrici constructivi astfel încât cei 

funcţionali să capete valori optime necesare, pe baza principiilor 
optimizării parametrilor geometrici ai sculelor aşchietoare. 

Pentru rezolvarea primei probleme, specifice proiectării operative de rutină, 
este necesară cunoaşterea relaţiilor explicite ale unghiurilor funcţionale în funcţie de 
cele constructive şi de parametrii mişcării relative, αf = αf (αN, λ, K, vx, vy, vz), γf = γf 
(γN, λ, K, vx, vy, vz), λf = λf (λ, K, vx, vy, vz), Kf = Kf (K, λ, vx, vy). 

Pentru rezolvarea celei de a doua probleme, specifice sintezei inginereşti a 
parametrilor geometrici, este necesară cunoaşterea relaţiilor explicite ale unghiurilor 
constructive în raport cu cele funcţionale. 

La definirea unghiurilor funcţionale s-au considerat următoarele plane şi 
direcţii de referinţă, Fig. 4.4. 
•  (A), planul tangent la faţa de 

aşezare în punctul M considerat 
de pe tăiş; 

• (D), planul tangent la faţa de 
degajare în acelaşi punct; 

• (P), planul de presiune normal la 
direcţia vitezei relative v; 

• (V, D), planul în care se degajă 
aşchia; 

• T, tangenta la tăiş; 
• Vxy, direcţia rezultantă a 

mişcărilor de avans; 
• N, normala în planul feţei de 

degajare pe tăiş; 
• D, direcţia de degajare a aşchiei 

în planul feţei de degajare. 
În conformitate cu schema 

generală din Fig. 4.4 unghiurile funcţionale ale părţii aşchietoare se definesc în felul 
următor: 

αf – unghiul de aşezare funcţional, este format între direcţia vitezei mişcării 
relative dintre sculă şi piesă V şi planul (A) tangent la faţa de aşezare; 

γf – unghiul de degajare funcţional, este unghiul dintre planul de presiune (P) 
şi planul tangent la faţa de degajare (D), măsurat în planul (VD) de degajare a 
aşchiei; 

λf – unghiul de înclinare funcţional, este unghiul dintre tangenta T  în punctul 
(M) de pe tăiş şi planul de presiune (P); 

Kf – unghiul de atac funcţional, este unghiul dintre direcţia ( xyV ) rezultantă a 

mişcărilor de avans şi tangenta (T ) la tăiş. 
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Fig. 4.5 

4.1 Expresia unghiului de aşezare funcţional 

 
Unghiul de aşezare funcţional αf, măsurat între direcţia vitezei mişcării 

relative dintre sculă şi piesă zkyjxi VVVV ++=  şi planul tangent la faţa de 
aşezare în punctul (M) considerat pe tăiş, este pus în evidenţă într-o secţiune a 
părţii aşchietoare, ca în Fig. 4.5. 

Planul tangent la fşţa de aşezare (A) 
este definit prin vectorul normal aN la faţa 
de aşezare, iar planul de presiune (P) prin 
vectorul normal pe el, adică vectorul V . 
Prin urmare 

a

a
ff VN

NVsin
2

cos ⋅
==⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − ααπ

 

După modul în care se defineşte 
vectorul aN , ca produs a doi vectori 

conţinuţi în planul feţei de aşezare (N  şi 
T , yN  şi T  sau xN  şi yN ) se pot obţine 
o serie de expresii ale unghiului de aşezare 

funcţional, funcţie de cei constructivi. 
Vectorii de secţionare a feţei de aşezare sunt: 

KcosjKcossiniKsinsinN NNN ⋅−⋅⋅+⋅⋅−= ααα  

KsinjKsincosiKcoscosT ⋅−⋅+⋅= λλλ  

kcosjsinN yyy ⋅−⋅= αα  

kcosisinN xxx ⋅−⋅−= αα  

Ca urmare, vectorul normal aN la faţa de aşezare poate fi exprimat prin una 
din următoarele relaţii: 

NNN

a

cosKcossinKsinsin
sinKsincosKcoscos
kji

NTN
ααα
λλλ

−−
−=×=  

( ) ( )[ ]ktgjKcosKsintgtgiKsinKcostgtgcoscosN NNNNa αλαλαλα ++⋅⋅+−⋅=
 

 
În mod similar: 
 

( )ktgjtgitgcoscosNNN yxyyxxya ααααα ++=×= ; 
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( )[ ]kKcostgjKcostgtgiKsincoscosNTN xxxxa ⋅++⋅+⋅−=×= αλαλα

 
Corespunzător celor patru expresii ale vectorului aN rezultă patru expresii 

ale unghiului de aşezare funcţional, funcţie de diverse unghiuri constructive. 
Una din expresii este de forma: 
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( )222
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cossinsincos
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vvvtg
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⎞⎜

⎝
⎛ +

⋅+++−
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λ
α
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(
(4.1) 

 
În majoritatea cazurilor, pe desenele de execuţie, în standarde, normative, 

îndrumare de proiectare, sunt prezentate valori ale parametrilor geometrici din plan 
normal, ale unghiurilor de înclinare şi atac (αN, λ, K), motiv pentru care relaţia (4.1) 
este cel mai des utilizată. 

Din expresia unghiului de aşezare funcţional rezultă că în cazul particular 
când vitezele de avans au valori mici şi neglijabile (vx ≅ vy ≅ 0), iar unghiul de 
înclinare constructiv al tăişului este nul         (λ = 0) atunci unghiul de aşezare 
funcţional coincide cu cel constructiv, αf = αN. 

4.2 Expresia unghiului de degajare funcţional 

 
În conformitate cu schema generală din Fig.4.4, unghiul de degajare 

funcţional este unghiul dintre planul de presiune, P, şi planul tangent la faţa de 
degajare, unghi măsurat în planul de degajare al aşchiei, care conţine direcţia 
vitezei mişcării relative  kvjvivV zzx ++=  şi direcţia, D, de degajare a aşchiei în 

planul feţei de degajare, deviată cu un unghi η în raport cu normala N  la tăiş. 
Pentru deducerea relaţiei  generale, care să exprime dependenţa unghiului 

de degajare funcţional, γf de parametrii geometrici constructivi, respectiv λ, γN1, γN, 
şi de unghiul de deviere, η, se foloseşte schematizarea din Fig. 4.6, care reprezintă 
o vedere în planul feţei de degajare, în care apare atât direcţia de degajare a 
aşchiei, D, direcţia normalei la tăiş, N , cât şi vectorul tangent la tăiş, T , precum şi 
o secţiune în planul de degajare a aşchiei. 
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Prin descompunerea vectorului D după direcţia tangentă la tăiş şi după 

direcţia normalei la acesta, se obţin vectorii T  şi N , de modul sin η, respectiv cos 
η. Găsind proiecţiile acestor vectori pe axele rectangulare XYZ ale sculei şi 
sumându-le, rezultă proiecţiile rectangulare ale versorului D . 

Având în vedere că N  de modul cos η se scrie astfel: 

( )
( )
( )k

jKK

iKKN

N

NN

NN

λγη

λγηγη

γηγη

cossincos

sinsinsincoscoscoscos

cossincossincoscos

1

11

11

−+

+−+

+−−=

 

iar  vectorul T  de modul sin η are forma: 
 

ksinsinjKsincossiniKcoscossinT ⋅−⋅+⋅= ληληλη , 

versorul  D  se va exprima sub forma: 
 

( )
( )
( )ksinsincossincos

jKsincossinKsinsinsincosKcoscoscos

iKcoscossinKcossinsincosKsincoscosTND

1

11

11
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+
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Fig. 4.6 



Capitolul 4: Geometria funcţională a sculelor aşchietoare 
 

 23

Unghiul de degajare funcţional, γf, este complementul unghiul de aşchiere 
funcţional, δf, măsurat între direcţia vitezei v şi direcţia D de degajare a aşchiei 
(Fig.4.6), respectiv γf  = 90° - δf. 

sin γf = cos δf = - cos (180°−δf) = 
VD
VD

− , sau: 

 

( )( )2z2
y

2
x

2
z

2
y

2
x

zzyyxx
f

vvvDDD

vDvDvD
sin

++++

++
−=γ    

(4.2) 

 
Relaţia (4.2) reprezintă expresia generală a unghiului de degajare funcţional, 

permiţând calculul acestuia pentru orice schemă de prelucrare prin aşchiere, 
pornind de la parametrii mişcării relative, vx, vy, vz, precum şi de la parametrii 
constructivi ai sculei, respectiv γN1 – unghiul de degajare constructiv, măsurat în 
planul normal la tăişul sculei şi calculabil în funcţie de unghiul de degajare normal 
constructiv, γN, din planul normal la tăişul aparent, K – unghiul de atac constructiv, λ 
− unghiul de înclinare şi η − unghiul de deviere a aşchiei. 

În cazurile în care componentele vx şi vy ale vitezei de aşchiere sunt 
neglijabile, relaţia (4.2) capătă o structură simplă (4.3). 

 
sin γf = cos η ⋅ sin γN1 ⋅ cos λ + sin η ⋅ sin λ    

(4.3) 
 
Dacă se aproximează unghiul de deviere, η, prin unghiul de înclinare 

constructiv, λ, rezultă pentru γf relaţia simplificată (4.4). 
 
sin γf =  sin γN1 ⋅ cos2 λ +  sin2 λ      

(4.4) 
 
Întrucât, pentru marea majoritate a sculelor, unghiul de degajare constructiv 

principal este unghiul γN, măsurat în planul normal la tăişul aparent, este raţional ca 
şi relaţiile simplificate (4.3) şi   (4.4) să fie exprimate în funcţie de acest unghi. 
Având în vedere că au loc relaţiiile (4.5), rezultă pentru unghiul γN1 relaţia (4.6). 

 

tg γN1 = tg γN ⋅ cos λ   şi   
1

1

1

N
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Introducând în relaţia (4.4) se obţine relaţia (4.7). 
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Reprezentând variaţia unghiului de degajare funcţional γf în raport cu γN şi λ 
se obţin diagramele din Fig. 4.7 şi Fig. 4.8, din care rezultă următoarele concluzii 
importante pentru sinteza optimală a unghiurilor de degajare: 

Valoarea unghiului de degajare funcţional γf nu depinde de semnul unghiului 
de înclinare; 

Influenţa valorii absolute a unghiului de înclinare asupra unghiului funcţional 
de degajare γf este cu atât mai pronunţată cu cât unghiul de degajare normal 
constructiv γN este mai mic; în acest sens, dacă pentru γN = 50° şi o variaţie a 
unghiului λ în limitele ± 50°, unghiul funcţional de degajare γf variază în limite 
înguste (γf = 50° - 57°10′), pentru γN = -50°, unghiul de degajare funcţional variază 
în limite foarte largi (γf = -50°- +20°); 

Influenţa unghiului de degajare normal constructiv γN, asupra unghiului 
funcţional de degajare γf este cu atât mai pronunţată, cu cât unghiul de înclinare 
este mai mic în valoare absolută, variaţia cea mai pronunţată obţinându-se pentru λ 
= 0, când γf = γN; 

Se pot obţine valori apropiate de cele optime ale unghiului de degajare 
funcţional chiar şi în cazurile, când din motive de rezistenţă şi rigiditate a tăişului, 
unghiul de degajare normal constructiv capătă valori foarte mici; aşa cum rezultă 
din reprezentările grafice chiar şi pentru valori de -30°÷ -50° ale unghiului de 
degajare normal constructiv, se pot obţine valori pozitive ale unghiului funcţional de 
degajare, cu condiţia utilizării unor unghiuri de înclinare mari în valoare absolută, ⎢λ 
⎢> 30° ÷ 40°. 

O aplicaţie cunoscută în acest sens o reprezintă construcţia de freze 
cilindrice elicoidale cu dinţi rari, la care în scopul realizării unor unghiuri de degajare 
funcţionale suficient de mari, fără a slăbi prin aceasta tăişul, se folosesc unghiuri de 
înclinare foarte mari, de ordinul 40 ÷ 60 grade. 

 
Fig. 4.7     Fig. 4.8                                           
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4.3 Expresia unghiului de atac funcţional Kf 

 
Unghiul de atac funcţional Kf este unghiul 

dintre direcţia rezultantă de avans jViVV yxxy += , 
a mişcării de aşchiere în planul xy şi tangenta 

KsinjKsincosiKcoscosT ⋅−⋅+⋅= λλλ , la tăişul 
sculei în punctul M considerat, fig. 4.4 şi 4.9. 
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==

λλ
      

(4.8) 

 
Relaţia (4.8), pentru cazul particular Vy = 0, devine relaţia (4.9) 
 

KcoscosKcos f ⋅= λ       
(4.9) 

 
În cazul când şi unghiul de înclinare este nul, se obţine egalitatea între 

unghiul de atac funcţional şi cel constructiv. 
 

4.4 Expresia unghiului de înclinare funcţional λf 

 
Unghiul de înclinare funcţional este determinat între planul de presiune (P) 

normal la V şi tangenta 1T  la tăiş în 
punctul dat, fig. 4.10, măsurat într-un 
plan care conţine direcţiile V  şi 1T . 

Având în vedere că 
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, rezultă relaţia (4.10) 
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(4.10) 

 
Fig. 4.9 

Fig. 4.10 
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Care pentru cazul particular Vx = Vy = 0, dă evident λf = λ. 
Expresiile unghiurilor funcţionale αf, γf, Kf, λf, funcţie de cele constructive şi 

de parametrii mişcării relative au caracterul cel mai general şi se pot folosi la 
analiza geometriei constructive, pentru orice tip de sculă. Pentru diferitele cazuri 
concrete de prelucrare aceste relaţii capătă diferite forme particulare. 

 

4.5 Particularizările relaţiilor generale pentru câteva exemple 
cunoscute de prelucrare 

 
4.5.1 În cazul strunjirii transversale cu cuţit 

de retezat, cu punctul M de pe tăiş la nivelul axei 
piesei, Fig. 4.11, pe lângă componenta 

1000
nDVz ⋅⋅= π  principală a vitezei de aşchiere, 

apare şi o componentă yV pe direcţia avansului 

transversal s, 1000
nsVy ⋅−= . Înlocuind în relaţiile 

(4.4), (4.7),   (4.8), (4.10), mărimile Vx = 0, Vy = - 
sn/1000; Vz = πDn/1000 şi η = λ = 0 se găsesc 
relaţiile (4.11) particulare pentru analiza 
unghiurilor funcţionale:  
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(4.11) 

   
4.5.2 În cazul strunjirii transversale, când 

punctul M de pe tăiş este supraînălţat în raport 
cu axa piesei, Fig. 4.12, pe direcţia axei Mz va 
acţiona componenta 

2
2

zz D
h41

1000
DncosVV −=′=
πθ  , iar pe direcţia 

My două componente: 
Componenta 1000

nsVy ⋅−=′ , datorită 

mişcării de avans; 
Componenta  

Fig.4.11                  

Fig.4.12 
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( )

D
h21000

Dn
sinVV zy

π
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−
=′−=′′ , datorită supraînălţării cuţitului în raport cu piesa. 

Prin urmare, componentele vitezei mişcării relative sunt: 
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Înlocuind în relaţiile generale se obţin expresiile particulare ale unghiurilor 

funcţionale, pentru acest caz. 
 
4.5.3 La strunjirea conică, când punctul M 

se află la înălţimea axei piesei, Fig. 4.13, pentru 
materializarea curbei generatoare (dreapta ∆ 
înclinată cu un unghi ε în raport cu axa piesei), 
pe lîngă mişcarea principală după direcţia Mz, Vz 
= πDn/1000, mai sunt necesare mişcări pe 
direcţiile Vx şi Vy aflate într-un anumit raport faţă 

de cealaltă: εε tg
1000
nstgVV xy ⋅
⋅

=⋅= . 

 
 
4.5.4 La strunjirea longitudinală cu punctul 

M de pe tăiş subînălţat în raport cu axa piesei, 
Fig. 4.14, direcţia vitezei mişcării principale zV ′  
nu coincide cu direcţia Vz, formând cu aceasta 
un unghi D

h2arcsin=θ . 

Viteza zV ′  se află cuprinsă în planul yMz 
şi determină următoarele componente 
ortogonale: 

 

D
h2

1000
nDsinVV;

D
h41

1000
nDcosVV zy2

2

zz ⋅
⋅⋅

=′=−
⋅⋅

=′=
πθπθ

, iar pe direcţia Mx, apare viteza de avans longitudinal 1000
nsVx ⋅= . 

 
4.5.5 În cazul frezării plane cu freze cilindrice, Fig. 4.15, un punct M al 

tăişului sculei execută pe lîngă mişcarea principală 1000
DnVz π=′  şi o mişcare de 

avans, 1000
snVa = ; pe cele două axe de coordonate Mx şi Mz ale sistemului de 

referinţă constructiv, vor apare două componente Vx şi Vz ale mişcării de aşchiere,  
 

Fig. 4.13                   

Fig. 4.14 
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ϕϕ sin
1000
snsinVV ax == , unde ϕ este unghiul de poziţie variabil al punctului M, iar 

ϕπ cos
1000
sn

1000
DnVVV zzz ⋅+=′′+′= . 

Din cazurile prezentate rezultă nu 
numai că unghiurile funcţionale nu 
coincid cu cele constructive, ci şi faptul 
că unghiurile funcţionale sunt variabile 
uneori în lungul tăişului şi în timp. 
Unghiurile funcţionale sunt variabile în 
lungul tăişului unei scule din 
următoarele considerente mai 
importante: 

Unghiul de înclinare λ fiind diferit 
de zero, pe un singur punct de pe tăiş 
viteza mişcării principale Vz, este 
paralelă cu axa Mz; pentru punctele 
învecinate, direcţia mişcării principale 
fiind înclinată în raport cu această axă, vor apare componente suplimentare; de 
exemplu, dacă la strunjire, unul din punctele tăişului se află la înălţimea axei piesei, 
punctele învecinate vor fi subînălţate sau supraînălţate; 

Unghiul de atac K fiind variabil în lungul tăişului sculelor profilate, unghiurile 
funcţionale vor fi de asemenea variabile, în conformitate cu relaţiile generale, în 
care intră ca parametru unghiul de atac K; 

Componentele vitezei de aşchiere Vx, Vy, Vz sunt variabile; de exemplu în 
cazul strunjirii transversale, viteza Vz este variabilă ca urmare a modificării în timp a 
diametrului suprafeţei prelucrate; în cazul frezării cilindrice-plane, atât componenta 
Vx cât şi Vz sunt variabile în timp, ca urmare a variaţiei în timp a unghiului de poziţie 
a punctelor de pe tăiş. 

 
 

Fig. 4.15 
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CAPITOLUL 12: CUŢITE 
 

Denumirea de cuţite aşchietoare este adoptată în general pentru o gamă 
largă de scule monodinte (cu un singur dinte) utilizate în procesele de aşchiere, pe 
strunguri universale, strunguri revolver, automate, şi semiautomate, strunguri 
carusel, pe maşini de rabotat, de mortezat, pe maşini de alezat, precum şi pe alte 
maşini cu destinaţie specială. 

Diversitatea mare a maşinilor-unelte care folosesc drept scule aşchietoare 
cuţitele, a tipurilor de piese prelucrate, operaţiilor care se execută, precum şi a 
calităţii cerute acestor operaţii, a determinat existenţa în practica aşchierii a unei 
mari varietăţi de tipuri şi dimensiuni de cuţite. 

Clasificarea cuţitelor după care se adoptă în general şi denumirea acestora 
se poate face ţinând seama de următoarele elemente: 

• Sensul avansului: cuţite pe dreapta şi pe stânga; 
• Forma şi poziţia părţii active faţă de corp: cuţite drepte şi încovoiate; 
• Destinaţie: cuţite pentru strunjire longitudinală, transversală, etc.; 
• Aşezare în raport cu piesa: normale şi tangenţiale; 
• Tipul maşinii-unelte pe care se foloseşte: pentru strunjit, rabotat, 

mortezat; 
• Materialul tăişului aşchietor: din oţel rapid, din carburi metalice 

sinterizate; 
• Procesul tehnologic de fabricaţie: cuţite pentru degroşare, finisare;  

În raport cu operaţia tehnologică pentru care sunt destinate, cuţitale se 
subîmpart astfel: 

• Cuţite pentru strunjire longitudinală; 
• Cuţite pentru strunjire frontală şi pentru praguri; 
• Cuţite pentru strunjirea canalelor şi degajărilor; 
• Cuţite pentru retezat; 
• Cuţite pentru strunjire interioară; 
• Cuţite profilate; 
• Cuţite pentru filetat. 

12.1 Cuţite pentru strunjire longitudinală 

Cuţitele pentru strunjire longitudinală au tăişul principal înclinat la unghiuri de 
atac cuprinse între 30° şi 90°, fapt ce permite aşchierea cu viteze de avans mari, 
orientate în lungul axei de rotaţie a semifabricatelor. Se pot de asemenea executa 
şi mişcări de avans cu viteze mult reduse, însă pe direcţia transversală la axa 
semifabricatului, în vederea prelucrării unor suprafeţe conice sau profilate cu rază 
mare de curbură. Un exemplu de construcţie al cuţitelor de strunjit longitudinal este 
prezentat în Fig. 12.1, la care tăişul activ este format dintr-un tăiş principal, unul 
auxiliar de lungime mică şi unghi de atac micşorat şi un tăiş de trecere cu unghi de 
atac nul, geometrie specifică sculelor destinate operaţiilor de finisare. 

Cuţitele pentru strunjiri longitudinale sunt denumite şi cuţite laterale. 
Dimensiunile pentru cuţitele laterale fabricate din oţel rapid sunt prevăzute în STAS  
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359-67, iar pentru cele cu partea aşchietoare din carbură sinterizată în STAS 6381-

80. 

12.2 Cuţite pentru strunjirea suprafeţelor frontale şi praguri 

Cuţitele pentru strunjirea suprafeţelor frontale şi praguri, Fig. 12.2, au tăişul 
principal realizat cu unghi de atac de 90° sau 90° ± 20°, fapt ce permite prelucrarea 
cu viteze de avans mărite, după o direcţie prependiculară pe axa de rotaţie a 
semifabricatului. 

Dimensiunile cuţitelor frontale cu tăişul din oţel rapid sunt cuprinse în STAS 
358-67, iar a celor cu partea aşchietoare din carburi metalice sinterizate în STAS 
6382-80. 

12.3 Cuţitele pentru strunjirea canalelor şi degajărilor 

Cuţitele pentru 
strunjirea canalelor şi 
degajărilor se caracterizează 
prin faptul că partea 
aşchietoare este prevăzută 
cu tăişul principal îngust, 
orientat perpendicular pe 
direcţia mişcării de avans, şi 
cu două tăişuri laterale, 
secundare, Fig. 12.3. 

 

 
 
 
 

Fig. 12.2  
Fig. 12.1 

Fig. 12.3 
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Ele lucrează în condiţii de aşchiere complexă bilaterală; pentru a se micşora 
comprimarea plastică şi pentru a se diminua frecările pe cele două tăişuri 
secundare, acestea au un unghi de atac secundar egal cu 2° şi un unhgi de 
aşezare secundar de 2°, valori ce sunt limitate de pericolul slăbirii secţiunii 
transversale a capului cuţitului. Dimensiunile cuţitelor pentru canelat cu partea 
aşchietoare din carburi metalice sinterizate sunt stabilite în STAS 6383-80, iar a 
celor pentru retezat, executate din oţel rapid, în STAS 353-86 şi STAS 354-67. 
Pentru mărirea rigidităţii dintelui, cuţitele de retezat se construiesc uneori cu 
înălţimea mai mare în zona acestuia, faţă de înălţimea corpului propriu-zis al sculei. 

12.4 Cuţite pentru strunjire interioară 

Cuţitele pentru strunjire interioară prezintă două particularităţi care 
influenţează asupra construcţiei acestora: 

• Suportul cuţitului, deci şi partea sa de fixare, se află în afara 
alezajului prelucrat, şi, prin urmare, ieşirea în consolă a cuţitului 
poate fi mare, corespunzătoare lungimii alezajului; din această cauză 
este dificilă asigurarea unei rigidităţi corespunzătoare, mai ales în 
cazul lucrului cu secţiuni mari de aşchie; 

• Există pericolul interferenţei între faţa de aşezare a părţii aşchietoare 
şi suprafaţa prelucrată, motiv pentru care faţa de aşezare se execută 
de formă dublu sau triplu plană. 

În Fig. 12.4 se prezintă 
construcţia unui cuţit pentru 
strunjit interior. 

Dimensiunile acestor scule 
sunt prevăzute în STAS 6384-80 
şi STAS 6385-80. 

Cuţitele pentru finisat se 
disting prin construcţia şi valorile 
adoptate pentru parametrii 
geometrici ai părţii aşchietoare, 
rezultate ca urmare a studierii 
influenţei razei de racordare r a 
vârfului şi a unghiului de atac 
principal K asupra criteriului 
calităţii şi preciziei suprafeţei 
prelucrate. În acest sens, 
cunoscându-se influenţa pozitivă a creşterii razei de racordare a vârfului părţii 
aşchietoare asupra rugozităţii suprafeţei prelucrate, s-au realizat cuţite cu rază 
mărită de racordare a vârfului şi cu unghiuri K şi K′ mărite, pentru reducerea forţei 
transversale de aşchiere, deci pentru creşterea preciziei de prelucrare. 
Dimensiunile acestor cuţite sunt indicare în STAS 6378-80. 

În Fig. 12.5 este prezentat un exemplu de construcţie al cuţitelor pentru 
finisat. Raza R la vârf este cuprinsă între 0,8 şi 1,8 mm. 

 
 

 
Fig. 12.4 
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Fig. 12.5

 

12.5 Cuţite cu plăcuţe din carburi metalice lipite pe corpul de bază 

Lipirea plăcuţelor din aliaje dure metaloceramice sinterizate se execută în 
locaşuri speciale, practicate în corpul cuţitului din oţel de construcţie (OL50, OL60 
sau OLC45) tratat termic la HRC = 30 ÷ 45. 

Suprafaţa locaşului trebuie să fie prelucrată îngrijit, în special sub aspectul 
realizării planităţii suprafeţei de aşezare a plăcuţei. 

Lipirea plăcuţelor din carburi metalice se realizează cu ajutorul unor aliaje: 
cupru electrolitic, alamă obişnuită, aliaje de cupru-nichel sau cu aliaje pe bază de 
argint, în prezenţa unui fondant care are rolul de a dizolva oxizii de pe suprafeţele 
ce se lipesc şi de a împiedica formarea lor în timpul procesului de lipire. 

Lipirea se poate realiza folosind următoarele mijloace de încălzire: arzător 
oxi-acetilenic, cuptor cu flacără, cuptoare electrice cu atmosferă neutră, prin 
rezistenţă electrică şi curenţi de înaltă frecvenţă. 

Pentru a se evita apariţia fisurilor în plăcuţele dure, ca urmare a încălzirii şi 
răcirii bruşte sau neuniforme, este necesară practicarea unei răciri lente în mangal, 
nisip încălzit sau azbest, într-un cuptor cu temperatura de 200° ÷ 500°C timp de 4 – 
5 ore. 

Parametrii geometrici ai părţii aşchietoare ale plăcuţelor se imprimă prin 
operaţia de ascuţire – rectificare, executată după lipirea acestora pe corpul de 
bază. Alegerea acestora este în dependenţă cu condiţiile de lucru. 

Pentru partea activă a cuţitelor se recomandă următoarele forme 
constructive, Fig. 12.6, din care rezultă şi indicaţii de utilizare ale acestora. 
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Fig. 12.6
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Condiţiile generale de calitate ale cuţitelor cu tăiş din oţel rapid sunt 
prezentate în STAS 6542-84, iar pentru cuţitele cu plăcuţe din carburi metalice în 
STAS 6541-84. 

12.6 Cuţite cu plăcuţe din carburi metalice fixate mecanic 

Fixarea plăcuţelor prin lipire este în general o operaţie laborioasă şi 
costisitoare, cu implicaţii negative asupra calităţii carburilor. Datorită acestui fapt, 
trecerea la fixarea mecanică este pe deplin justificată, deoarece se obţin avantaje 
importante, printre care: 

• Se elimină tensiunile interne care apar în urma lipirii; 
• Permite folosirea unui corp de cuţit la un număr mare de plăcuţe; 
• Se reduce timpul pentru schimbarea sculei, întrucât suportul plăcuţei 

nu se scoate de pe maşină după uzură, ci se înlocuieşte, uşor şi 
rapid, numai plăcuţa. 

Înlocuirea construcţiilor de cuţite cu plăcuţe lipite prin cuţite cu plăcuţe 
amovibile, fixate mecanic, duce în plus la mărirea capacităţii de aşchiere, a muchiei 
de aşchiere însăşi. Acest avantaj rezultă din aceea că muchia aşchietoare, fiind 
lipsită de tensiunile de la lipire şi de la reascuţire, admite solicitări dinamice mai 
mari. 

12.7 Sisteme de fixare mecanică a plăcuţelor aşchietoare 

Modurile de fixare mecanică care s-au impus în ultima vreme prin simplitate 
tehnologică, rigiditate sporită şi siguranţă în funcţionare, pot fi clasificate astfel: 

• Fixare cu ajutorul unei bride; 
• Fixare cu ajutorul unui pivot central; 
• Fixare cu ajutorul unei pene; 
• Fixare cu ajutorul unui colier. 

Fixarea cu ajutorul unei bride este construcţia cea mai răspândită, Fig. 12.7, 
principial toate fiind identice, diferenţiindu-se doar prin unele detalii constructive. 

În Fig. 12.7a este reprezentată o construcţie care foloseşte o plăcuţă 4, cu 
unghi de aşezare diferit de zero, fixată pe corpul cuţitului 1 cu ajutorul bridei 2. 
Strângerea bridei se face cu ajutorul şurubului 3. Construcţia foloseşte un prag 
pentru sfărâmarea aşchiilor, detaşabil, construit din plăcuţa 5, realizată tot din 
carburi metalice. Plăcuţa 4 nu se sprijină direct pe corpul cuţitului, ci prin intermediul 
plăcuţei 6, fixată pe corpul 1 cu ştiftul elastic 7. 

Fixarea mecanică cu bridă, reprezentată în Fig. 12.7b, se aseamănă cu 
precedenta cu deosebirea că foloseşte o plăcuţă 4 de formă prismatică, unghiurile 
α şi γ rezultând din poziţionarea plăcuţei în suport; de asemenea sfărâmătorul de 
aşchii este fixat cu ajutorul bridei 8 şi poate fi reglat prin intermediul unor crestături 
practicate pe suprafaţa de reazem. 

La construcţia din Fig. 12.7c se remarcă plăcuţa 4 cu gaură centrală. Brida 2 
serveşte la aşezarea plăcuţei de suportul 6, blocarea plăcuţei făcându-se între 
ştiftul central 7 şi piesa de blocare 5, presată pe plăcuţă de ciocul bridei 2 prin efect 
de pană. Strângerea bridei şi a piesei de blocare 5 pe plăcuţă se face cu ajutorul 
şurubului 3.  
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În Fig. 12. 7d este schematizată construcţia unui cuţit folosit pentru 
prelucrarea aliajelor uşoare; se remarcă unghiul de degajare mare, folosindu-se o 
plăcuţă 4 fixată cu brida 2, care are încorporat sfărâmptorul de aşchii 5. 

 

 
Fixarea cu ajutorul unui pivot central este prezentată în Fig.12.8 prin două 

variante. Aceste construcţii folosesc numai plăcuţe cu gaură centrală.  

 
La construcţia din Fig. 12.8a plăcuţa 

4 este fixată cu ajutorul pivotului 2, 
construit sub forma unei pârghii acţionată 
de şurubul 3. 

În Fig. 12.9 se prezintă fixarea prin 
intermediul unei pene la o plăcuţă 
aşchietoare rezemată pe un pivot central. 

 

Fig. 12.7 

 
Fig. 12.8 

 
Fig. 12.9 
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Fixarea cu pană laterală sau utilizând un pivot central, la plăcuţele cu gaură, 
are avantajul că asigură, pe lângă o exploatare sigură şi comodă, evacuarea liberă 
a aşchiilor, iar dimensiunile părţii aşchietoare sunt reduse, ceea ce recomandă 
această soluţie pentru cuţitele de interior. 

 Fixarea plăcuţelor aşchietoare pe cale mecanică a făcut posibilă utilizarea şi 
a plăcuţelor tangenţiale, preferate în producţia de serie mare şi masă, îndeosebi la 
strunjirea prin copiere. 

Sistemele de prindere utilizate în cazul cuţitelor tangenţiale urmăresc 
menţinerea constantă a profilului părţii aşchietoare şi după reascuţiri. Acest lucru 
este posibil deoarece, în loc de plăcuţe subţiri se utilizează bare profilate din 
carburu metalice aşezate tangenţial faţă de piesă, unde reascuţirea se face numai 
pe faţa de degajare.Profilul imprimat pe faţa de aşezare rămâne astfel neschimbat. 
Suporţii care permit o astfel de fixare sunt prevăzuţi cu o deschidere frontală unde 
se introduce bara din carbură. Elementele componente ale unui suport sunt 
prezentate în Fig. 12.10. 

 
1. Corpul suport; 
2. Bară din carbură; 
3. Colier de legătură; 
4. Şurub de strângere; 
5. Şurub de reglare; 
6. Piuliţă de siguranţă. 

Unghiurile tăişului principal se obţin prin aşezarea corespunzătoare a barei în 
suport (unghiul α) şi prin ascuţirea feţei de degajare. 

12.8 Cuţite cu reglaj micrometric 

Astfel de cuţite sunt folosite în special pentru operaţii de finisare a găurilor cu 
bare de alezat, foarte rar utilizate ca parte sctivă a altor tipuri de scule aşchietoare. 
Sub denumirea de cuţit cu reglaj micrometric se înţelege un dispozitiv format dintr-
un cuţit (monobloc, armat prin lipire sau demontabil) şi un mecanism de reglare ale 
cărui performanţe sunt cuprinse în limitele 0,001 – 0,03 mm. În exclusivitate, 

 
Fig. 12.10
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mecanismul de reglare este în construcţie cu şurub-piuliţă micrometric, sub diferite 
variante. 

Reglarea la cotă se poate efectua pe maşină sau prin prereglare, folosind 
dispozitive speciale de prereglat. Datorită acestui fapt, precum şi realizării unei 
precizii ridicate de prelucrare, cuţitele cu reglaj micrometric se întâlnesc cu 
preponderenţă pe maşinile-unelte cu comandă numerică. Soluţia constructivă, 
prezentată în Fig. 12.11, se compune dintr-un cuţit 1, pe corpul căruia s-a executat 
filetul micrometric, prevăzut cu penele 5, care pătrund în canalele de pană 
practicate în corpul-suport 3, ceea ce îl asigură împotriva rotirii şi dintr-o piuliţă de 
reglare 2, cu locaş pentru cheie. Fixarea cuţitului în poziţie reglată se realizează cu 
ajutorul unui arc taler 6. 

 
Varianta Coromant a unui cuţit cu reglaj micrometric este prezentată în Fig. 

12.12. 
 

 
Cuţitul 1, cu corpul cilindric filetat constituind şurubul micrometric al 

dispozitivului, este solidarizat de corpul dispozitivului 3 prin intermediul cozii cu 
profil pătrat. Reglarea micrometrică se face cu ajutorul piuliţei 2, a cărei deplasare 
axială faţă de corpul 3 este preluată de bilele 4, cu rolul unui rulment axial, precum 
şi pentru realizarea unei pretensionări necesare preluării jocului. Construcţia 
elastică a dispozitivului 3 şi a piuliţei 2, realizată prin existenţa a câte două canale 
în ambele piese, are rolul principal de preluare a jocului din îmbinarea şurub-piuliţă.  

 
Fig. 12.11 

 
Fig. 12.12 
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Citirea deplasării cuţitului se face pe scala gradată pe piuliţa 2 şi cu ajutorul 
vernierului de pe corpul dispozitivului 3, mărimea diviziunii minime de reglaj fiind de 
0,001 mm. 

12.9 Cuţite profilate 

Cuţitele profilate sunt scule care se caracterizează prin faptul că generarea 
suprafeţei profilate se face cu ajutorul unei curbe generatoare, materializată direct 
de forma tăişului, iar curba directoare este generată de mişcarea principală de 
rotaţie, în cazul cuţitelor profilate de strung, sau de translaţie, în cazul cuţitelor de 
rabotat sau mortezat. 

Caracteristica principală a acestor cuţite este aceea că profilul se imprimă pe 
faţa de aşezare, acesta rămânând neschimbat în urma ascuţirilor, care se execută 
în toate cazurile numai pe suprafaţa de degajare. 

Principalele avantaje ale utilizării cuţitelor profilate sunt: 
• Productivitate şi preciuie dimensională ridicată, precum şi identitatea 

formei profilului obţinut, chiar la un lot mare de piese; 
• Permit un număr mare de reascuţiri şi, ca atare, au o durată de 

exploatare ridicată. 
Cuţitele profilate se execută în două forme constructive diferite: 

• Cuţite disc, Fig. 12.13, Fig. 12.14; 
• Cuţite prismatice, Fig. 12.15, Fig. 12.16. 

 

 
Fig. 12.13  

Fig. 12.14 

 
Fig. 12.15 

 
Fig. 12.16 
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Cuţitele disc se construiesc în mai multe variante: 
• Cu suprafaţă de aşezare toroidală, obţinută prin rotaţia în jurul axei 

cuţitului a curbei generatoare a suprafeţei de aşezare; 
• Cu suprafaţă de aşezare elicoidală, obţinută prin mişcarea elicoidală 

a curbei generatoare a suprafeţei de aşezare; 
Cuţitele prismatice au faţa de aşezare obţinută prin translaţia rectilinie a 

curbei generatoare a suprafeţei de aşezare. 
După poziţia suprafeţei de degajare se pot distinge: 

• Cuţite profilate cu o singură înclinare în plan longitudinal a suprafeţei 
de degajare, γy ≠ 0, γx = 0; 

• Cuţite cu dublă înclinare a feţei de degajare, γy ≠ 0, γx ≠ 0. 

12.9.1 Parametri geometrici 

Unghiul de aşezare al cuţitelor disc se obţine prin plasarea centrului sculei 
deasupra centrului semifabricatului cu înălţimea h, dată de relaţia (12.1), în care R 
este raza maximă a cuţitului. 

 
αsinRh =  (12.1) 

 
Unghiul de degajare se obţine prin ascuţire şi se calculează cu relaţia          

(12.1), în care h este distanţa de la faţa de degajare la centrul sculei, măsurată pe 
direcţie perpendiculară. 

 

( )
R
h

=+ γαsin  (12.2) 

 
La cuţitele prismatice, unghiul de aşezare se obţine prin poziţionarea 

adecvată a feţei de aşezare în raport cu direcţia mişcării principale, iar unghiul γ 
prin ascuţire. 

Valorile parametrilor geometrici se aleg în raport cu materialul prelucrat şi 
condiţiile de aşchiere. 

De remarcat faptul că unghiurile de aşezare şi de degajare sunt variabile în 
lungul tăişului. În Fig. 12.17 se observă că unghiurile de aşezare cresc, iar cele de 
degajare scad, în raport cu valorile din vârful sculei, cu atât mai mult cu cât 
adâncimea profilului este mai mare. 
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Între unghiul α la vârful cuţitului şi unghiul αx într-un punct oarecare Px al 
muchiei, măsurat în plan radial, există relaţia (12.3) pentru cuţitele prismatice şi 
(12.4) pentru cuţitele disc. 

 

xx γγαα −+=  (12.3) 

( )xxx βγγαα +−+=  (12.4) 
 
Unghiul γx se calculează cu relaţia (12.5), de unde rezultă relaţia (12.6). 
 

x
x r

sinrsin γγ =  (12.5) 

γγ <x  (12.6) 
 
Unghiul βx, conform Fig. 12.17, rezultă din relaţia (12.7), iar mărimea Cx se 

determină cu relaţia (12.8), dedusă prin aplicarea teoremei sinusului în triunghiul 
OpAPx. 

 
( ) ( )γα

γα
β +⋅−

+⋅
= cosC

R
sinC

tg x
x

x  (12.7) 

( )
γ
γγ

sin
sinrC xx

x
−⋅

=  (12.8) 

 
 
 

 

  

 
Fig. 12.17 
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12.9.2 Alegerea elementelor constructiv – dimensionale  

În cazul cuţitelor profilate prismatice, la majoritatea construcţiilor, prinderea 
se face în coadă de rândunică, Fig. 12.18a, 
dimensionarea efectuându-se în raport cu 
forţele de aşchiere. 

În cazul cuţitelor disc pentru exterior, 
Fig. 12.18b, diametrul exterior maxim, care 
reprezintă şe diametrul cercului pe care se află 
vârful sculei, este dat de relaţia (12.9), în care 
tmax reprezintă adâncimea de aşchiere maximă 
şi este egală cu diferenţa dintre raza maximă 
şi minimă a piesei, g este spaţiul necesar 
degajării aşchiei şi este egal cu 3 ÷ 6 mm; d0 
este diametrul dornului pe care se montează 
cuţitul (valoare normalizată); a reprezintă 
grosimea minimă a corpului cuţitului, 
recomandată să fie aleasă (0,25 – 0,3)d0. 

 

( ) 0maxv dagt2r2d +++==  (12.9) 
 
În cazul prelucrării profilelor interioare, diametrul cuţitului profilat disc nu 

depăşeşte 0,8 ÷ 0,9 din diametrul alezajului iniţial executat în piesă. 

12.9.3 Determinarea profilului cuţitului profilat 

Pentru detrerminarea profilului se pot utiliza diverse procedee: analitice, 
geometrice sau grafice. 

12.9.3.1 Determinarea analitică a profilului cuţitelor 

 
Determinarea analitică a profilului cuţitelor are un grad mare de generalizare 

şi poate fi utilizată la înlocuirea unor programe de calcul pe calculator. În cele ce 
urmează se va indica un mod general de stabilire pe cale analitică a profilului. 

O suprafaţă profilată a unei piese oarecare este determinată într-un sistem 
de referinţă OpXYZ prin generatoarea AgBgMyCgDg şi prin directoarele circulare (∆), 
Fig. 12.19. Generatoarea piesei reprezintă chiar profilul ei în planul axial OpXY(PB). 

 

 
Fig. 12.18 
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Faţa de degajare a sculei are o pozoţie invariabilă faţă de suprafaţa profilată 

şi este reprezentată prin planul (D), a cărui orientare, în sistemul de referinţă al 
piesei, este dată de valoarea unghiurilor γpy şi γpx sau, în sistemul de referinţă al 
sculei (constructiv) Ocxyz, de unghiurile constructive γcx şi γcy. 

A determina un punct al muchiei aşchietoare revine la a determina punctul de 
intersecţie între faţa de degajare (D) şi directoarele (∆) ale suprafeţei profilate de 
prelucrat. 

Astfel, punctul Mg de pe profilul piesei este genarat de punctul Mm de pe 
muchia sculei aflat în planul feţei de degajare, găsit la intersecţia planului (D) cu 
cercul de rază Rm. În acest mod se determină muchia aşchietoare necesară sub 
forma liniei plane AAmVBmMmCmDm, Fig. 12.19 şi care reprezintă elementul comun 
între suprafeţele profilate ale piesei şi sculei. 

Se observă faptul că punctul V a fost astfel ales încât este comun şi 
generatoarei piesei şi muchiei cuţitului. 

În continuare, pentru determinarea suprafeţei periferice a cuţitului, este 
suficient dacă prin muchie, ca generatoare, se duce familia de directoare 
corespunzătoare tipului de cuţit: disc, prismatic, elicoidal sau spiral. 

Intersectând această suprafaţă cu diferite plane tehnologice se determină 
profilul de măsurare şi profilul sculei de ordinul doi. 

Calculul analitic decurge în felul următor: 
a) Se alege sistemul de referinţă al piesei OpXYZ ţinându-se seamă de 

vârful sculei V, punct în care elementele geometrice de orientare ale feţelor 
au valori optime; 

b) Se scriu ecuaţiile suprafeţei profilate ale piesei în sistemul de referinţă 
legat de aceasta, relaţiile (12.10) sau prin ecuaţiile generatoarei, relaţiile 
(12.11) şi directoarei, relaţiile (12.12). 

 

 
Fig. 12.19 
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( ) 0Z,Y,XS =        sau         S(X,R,&) (12.10)

Yg = Y(X); Zg = Z(X) (12.11)
X∆ = X∆(T); Y∆ = Y∆(T); Z∆ = Z∆(T) (12.12)
 

c) În sistemul de referinţă al piesei se scrie ecuaţia planului feţei de 
degajare (D) al sculei, corespunzător orientărilor impuse (γpx ; γpy), relaţiile 
(12.13). 

 
Fγ(X,Y,Z) = 0     sau      Fγ(X,R,&) = 0 (12.13)
 

d) Din intersecţia suprafeţei profilate (punctul B) cu faţa de degajare 
(punctul C), se obţine ecuaţia muchiei aşchietoare în sistemul de referinţă al 
piesei, relaţiile (12.14). 

 
Xm = Xm(X);    Ym = Ym(X);   Zm = Zm(X) (12.14)
 

e) Se determină poziţia sistemului de referinţă al sculei (constructiv) Ocxyz 
ţinându-se seama de elementele constructive ale cuţitului (dimensiuni, 
orientări, restricţii, etc.); 

f) Se determină ecuaţiile muchiei în sistemul de referinţă constructiv al 
sculei, prin trecerea ecuaţiilor ei din sistemul de referinţă al piesei, relaţiile 
(12.15). 

 
ym = ym(x);  zm = zm(x);  xm = xm(u);  ym = ym(u);  zm = zm(u) (12.15)

 
g) În sistemul de referinţă constructiv, prin punctele muchiei se duc familii 

de directoare ale suprafeţei profilate a sculei (drepte, cercuri, elici, spirale, 
etc.), determinându-se suprafaţa profilată a acesteia, relaţiile (12.16). 

 
xp = xp(u,v);  yp = yp(u,v);  zp = zp(u,v) (12.16) 
  
h) Pentru determinarea profilului în planele tehnologice   (al sculei de ordinul doi şi 

de măsurare), se intersectează această suprafaţă cu planele de profilare 
corespunzătoare. 

12.9.3.2 Determinarea geometrică a profilului 

Pentru unele cazuri particulare este mai comod să se utilizeze metode de 
determinare geometrică a profilului. 

În cele ce urmează se va exemplifica metoda geometrică pentru cazul 
cuţitelor disc pentru prelucrarea  suprafeţelpr exterioare şi interioare şi cazul 
cuţitului prismatic. 

Cazul cuţitului disc profilat pentru suprafeţele exterioare este prezentat în Fig. 
12.20. 

Procedeul cel mai utilizat este denumit “prin ecuaţii succesive”. Această 
denumire provine din faptul că, pornind de la razele caracteristice r1, r2, …, rn de pe 
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piesă, se determină succesiv o serie de mărimi, până la determinarea finală a 
razelor caracteristice R2, R3, …, Rn ale cuţitului. 

Procedeul prezintă avantajul că apelează la operaţii simple, logaritmabile, 
deci cu posibilitatea de a realiza o precizie ridicată. 

Se fixează mai întâi punctele caracteristice 1, 2, 3, …, n, de pe profilul piesei 
prelucrate. 

Dacă profilul este în formă de linie frântă, punctele caracteristice sunt puncte 
de schimbare de pantă a geometriei, iar dacă generatoarea este curbilinie, se 
fixează o serie de puncte pe arcul de curbă corespunzător, cu atât mai multe, cu cât 
se urmăreşte o precizie mai mare. 

 

 
Se duce direcţia feţei de degajare din vârful dintelui şi pe această direcţie se 

coboară perpendicularele hc din axa cuţitului şi hp din axa piesei Op. Cele două 
centre se unesc de asemenea şi cu punctele caracteristice de pe faţa de degajare 
1′, 2′, …, n′. 

Se trece apoi la determinarea succesivă a mărimilor A1, A2, …, An, C1, C2, …, 
Cn-1, B1, B2, …, Bn şi R1, R2, …, Rn-1, folosindu-se triunghiurile dreptunghice ale 
căror ipotenuze sunt reprezentate de rezele caracteristice r1, r2, …, rn ale piesei şi 
triunghiurile ale căror ipotenuze sunt reprezentate de razele caracteristice R1, R2, 
…, Rn-1 ale cuţitului proiectat. 

Din triunghiul 1′MOp se obţin relaţiile (12.17). 
 

A1 = r1cosγy şi hp = r1sinγy (12.17)
 
 

 Din triunghiul 2′MOp se obţin relaţiile (12.18). 
 

 
Fig. 12.20 
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1y22 cosrA γ=  şi  
y2

1

2

p
y sinr

r
r
h

sin
1 γ

γ ==  (12.18)

 
Din triunghiul 3′MOp se obţin relaţiile (12.19). 
 

2y33 cosrA γ=  şi  
y3

1

3

p
y sinr

r
r
h

sin
2 γ

γ ==  (12.19)

 
Mărimile C1, C2, …, Cn-1 se determină cu relaţiile (12.20). 
 

C1 = A2 – A1; C2 = A3 – A1; …; Cn-1 = An = A1 (12.20)
 
În continuare, se determină mărimile B1, B2, …, Bn, pe baza relaţiilor           

(12.21), în care R reprezintă jumătatea diametrului exterior, D, adoptat din norme 
tehnice, iar unghiurile αyv şi γyv se stabilesc în raport de condiţiile de aşchiere, 
conform standardelor şi lucrărilor de specialitate. 

 
( )yvyv1 cosRB γα +⋅=  

1n1n

213

112

CBB
.................
CBB
CBB

−−=

−=
−=

 
(12.21)

 
Din triunghiurile 1’NOc, 2’NOc, 3’NOc se obţin, respectiv, relaţiile (12.22) – 

(12.24). 
 

( )yvyvc sinRh γα +⋅=  (12.22)

2

c
2

2

c
1 B

htg;
sin
hR == ε
ε

 (12.23)

3

c
3

3

c
2 B

h
tg;

sin
h

R == ε
ε

,   ş.a.m.d. (12.24)

 
Profilul axial al cuţitului se trasează, apoi, prin punctele determinate, 

respectiv 1’(b1, R),        2’(b2, R),…, abscisele b1, b2, … de pe piesă rămânând 
aceleaşi şi pe sculă. 

Determinarea geometrică a profilului cuţitului disc pentru profilat interior este 
prezentată în Fig.12.21. Şi în acest caz, se procedează la calcularea razelor 
cuţitului pentru toate punctele caracteristice ale profilului piesei. 
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Fig. 12.21 

 
Astfel, se determină iniţial adâncimea 

profilului piesei, măsurată pe faţa de 
degajare a sculei, conform relaţiei (12.25), 
în care elementele componente se obţin cu 
relaţiile (12.26), rezultând, după înlocuire, 
ecuaţia (12.27). 

 

Cx = AE - EPx (12.25)

γγ 222
xx sinrrEP;cosrAE ⋅−=⋅=  (12.26)

γγ 222
xx sinrrcosrC ⋅−−⋅=  (12.27)

 
În triunghiul ABPx, cele două catete se determină pe baza relaţiilor (12.28), 

astfel încât, în final, se obţine relaţiile (12.29) pentru raza  Rx a sculei. 
 

( )
( )γα

γα
+⋅=
+⋅=

sinCBP
cosCAB

xx

x  (12.28)

( )[ ] ( ) ( )γαγαγα +⋅⋅−+=+⋅++⋅−=

+=

cosRC2CRsinCcosCRR

sauBPBOR

x
2
x

222
x

2
xx

2
x

2
sx

(12.29)

 
 
Determinarea geometrică a profilului unui cuţit prismatic este prezentată în 

Fig. 12.22. 
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Pentru cazul unui cuţit prismatic cu simplă înclinare a feţei de degajare (γy ≠ 

0, γx = 0), se urmăreşte determinarea profilului în plan normal pe suprafaţa de 
aşezare, adică a înălţimilor caracteristice t1, t2, …, tn. 

După determinarea mărimilor A1, …, An şi C1, …Cn-1, în mod analog cu 
metoda adoptată la cuţitele disc pentru prelucrarea suprafeţelor exterioare, se 
determină înălţimile caracteristice t1, t2, …,tn-1 ca proiecţii ale dimensiunilor din 
planul feţei de degajare (C1, …, Cn-1) pe planul normal la faţa de aşezare, conform 
relaţiilor (12.30). 

 
( ) ( ) ( )yy1n1nyy22yy11 cosCt;...;cosCt;cosCt γαγαγα +=+=+= −−  (12.30)

 
Punctele caracteristice de pe cuţit vor avea coordonatele: 1′(b1,0), 2′(b2,t1), 

3′(b3,t2),…, n′(bn,tn-1), întrucât abscisele de pe piesă, b1,…, bn, rămân aceleaşi şi pe 
cuţit. 

Pentru obţinerea unei precizii corespunzătoare a profilului determinat, în 
calcule, mărimile razelor caracteristice ale piesei se iau egale cu dimensiunea 
nominală înscrisă pe desenul de execuţie al piesei, când nu sunt prevăzute 
toleranţe, şi egae cu dimensiunea medie, când au toleranţe de execuţie. De 
exemplu, pentru diametrul interior al profilului piesei de & 20-0,1, se va lua în calcul 
&19,95mm. În acest fel abaterile de la profilul teoretic al sculei vor fi minime. 

Pentru mărimile liniare, calculele se efectuează cu o precizie de 0,001 mm, 
iar pentru mărimile unghiulare, cu precizie de 1″. Rezultatele finale se rotunjesc la 
0,01 mm. Toleranţele care se admit la profilul cuţitelor, respectiv la raze, sunt 0,01 ÷ 
0,02 mm, în cazul cuţitelor de precizie şi de 0,02 ÷ 0,05 mm pentru cuţite normale. 

 
Fig. 12.22 
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12.9.3.3 Metoda grafică 

Acest procedeu de determinare a profilului cuţitelor sw utilizează în cazul în 
care prelucrarea cuţitelor se poate face cu ajutorul dispozitivelor de copiere după 
desene executate la scară mărită, sau în vederea verificării metodelor analitice, cu 
scopul de a depista eventualele erori grosolane de calcul. 

Pentru determinarea profilului prin metoda grafică se folosesc următoarele 
elemente cunoscute   (exemplu pentru cuţitul disc): 

 Dimensiunile constructive ale profilului piesei; 
 Diametrul adoptat al cuţitului disc; 
 Unghiurile α şi γ ce apar în procesul de aşchiere. 

Dezvoltarea construcţiei grafice începe prin construirea la scară mărită a 
profilului piesei, în cele două proiecţii, Fig. 12.23, cu indicarea punctelor 
caracteristice. În continuare, pe baza unghiurilor α şi γ, a diametrului exterior D al 
cuţitului, se stabileşte centrul Os, plasat mai sus decât centrul piesei cu     h = Rsinα 
şi se trasează linia feţei de degajare. 

Cunoscând că în timpul aşchierii, datorită mişcării principale de rotaţie, 
punctele 1′, 2′, 3′ de pe generatoarele piesei vor intersecta faţa de degajare a 
cuţitului, cu compasul în centrul Op al piesei se vor proiecta puncte pe faţa de 
degajare, obţinându-se punctele 1″, 2″ şi 3″. 

Ducând din aceste puncte cercuri cu centrul în Os, se vor obţine razele 
căutate ale cuţitului, R1, R2, etc. Pentru a obţine profilul cuţitului în secţiune radială, 
în continuare se proiectează punctele 1″, 2″, 3″ pe linia O1 – O2 a sculei, în urma 
căreia rezultă punctele 321 A,A,A ′′′ . La intersecţia verticalelor coborâte din aceste 
puncte, cu orizontalele ce trec prin punctele 1, 2, 3 de pe profilul piesei, se definesc 
punctele căutate A1, A2 şi A3, care prin unire dau profilul cerut al cuţitului. 

 

 
 

Fig. 12.23
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CAPITOLUL 13: BROŞE 
 

Broşele sunt scule de productivitate ridicată, fiind folosite la prelucrarea 
alezajelor circulare, alezajelor canelate, poligonale, a diverselor canale interioare, 
precum şi la prelucrarea suprafeţelor exterioare plane simple sau profilate. Sunt 
scule de complexitate ridicată, motiv pentru care se utilizează numai la fabricaţia de 
serie. 

Broşele sunt scule cu dinţi multipli, dispuşi liniar sau pe circumferinţă şi 
supraînălţaţi unul în raport cu celălalt cu o mărime Sd corespunzătoare avansului pe 
dinte. Din acest motiv prelucrarea se execută cu o singură mişcare de lucru, 
rectilinie sau de rotaţie. 

În Fig. 13.1 sunt prezentate câteva tipuri de broşe, după natura mişcării 
principale. 

a) Broşă cilindrică de tracţiune pentru prelucrarea alezajelor; 
b) Broşă cilindrică de compresie; 
c) Broşă pentru prelucrarea suprafeţelor plane exterioare; 
d) Broşă circulară pentru prelucrarea suprafeţelor exterioare; 
e) Broşă plană pentru prelucrarea suprafeţelor exterioare. 

Fig. 13.1 
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Precizia de execuţie realizată în condiţii normale de lucru este diferită pentru 

broşarea interioară faţă de cea exterioară. Astfel, la broşarea interioară, precizia de 
prelucrare corespunde treptei 7 ISO de precizie, în comparaţie cu broşarea 
exterioară, la care, din cauza numărului mare de factori care influenţează poziţia 
reciprocă dintre sculă şi piesa supusă prelucrării (precizia de montare a sculelor în 
portbroşe, a semifabricatului în dispozitive, etc.), precizia de prelucrare se obţine în 
treapta 8 şi 9 ISO. La broşarea exterioară toleranţa privind precizia profilelor nu 
rezultă sub 0,03 – 0,05 mm, iar toleranţa privind poziţia profilelor broşate faţă de 
suprafaţa de referinţă variază între 0,03 – 0,2 mm. 

Calitatea suprafeţei, în condiţii obişnuite, rezultă cu o rugozitate Ra cuprinsă 
între 0,8 – 1,6 µm. La broşarea materialelor neferoase se obţin calităţi de suprafaţă 
mai bune decât la broşarea oţelului. 

13.1 Scheme de prelucrare utilizate la prelucrarea prin broşare 

După schema de repartiţie a adaosului de prelucrare pe diferiţi dinţi ai broşei, 
se pot distinge următoarele scheme principale de broşare: 

a) Broşare după profil sau prin copiere; 
b) Broşare prin generarea treptată a profilului suprafeţei broşate; 
c) Broşare progresivă. 

Broşarea după profil sau prin copiere se realizează cu scule la care dinţii au 
forme corespunzătoare suprafeţei broşate, fiind uniform supraînălţaţi unul în raport 
cu celălalt, Fig. 13.2. 

Această schemă, cu toate că asigură simplitatea constructiv-tehnologică a 
broşei, dând lăţimi mari de aşchii, determină comprimări plastice intense, cu forţe 
de broşare mari, cu pericol de apariţie a vibraţiilor. 

Prezenţa canalelor de fragmentare laterală 1, Fig. 13.3, nu atenuează decât 
în mică măsură acest dezavantaj, introducând şi alte inconveniente, cum ar fi: 

1) Rigidizarea aşchiei, prin prezenţa în spatele acesteia a unei nervuri 
de rigidizare 2, ceea ce face ca aşchia să nu umple bine canalul şi ca 
atare, să fie necesare canale cu volum sporit; 

2) Înrăutăţirea condiţiilor de aşchiere pe tăişurile secundare, practicate 
prin rectificarea canalelor de fragmentare, ca urmare a unor valori 
nule a unghiurilor de aşezare în zona vârfurilor 3 şi a unor condiţii 
grele de evacuare a căldurii în această zonă. 

 

Fig. 13.3 
 

Fig. 13.4
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Broşarea prin generarea treptată a generatoarei suprafeţei broşate este 
caracterizată prin faptul că aşchiile degajate de fiecare dinte sunt de secţiune 
dreptunghiulară sau mărginite de arce de cerc de aceeaşi rază, numai dinţii de 
finisare şi cei de calibrare având tăişul de forma generatoarei suprafeţei broşate, 
Fig. 13.4a,b. 

Broşarea progresivă, la care lăţimea totală a profilului este împărţită între mai 
mulţi dinţi de aceeaşi înălţime, dar diferenţiat dispuşi după lăţime. În acest sens, în 
conformitate cu schema de aşchiere, dinţii broşei au forme diferite, Fig. 13.5a, b. 

Dinţii 1 sunt prevăzuţi cu canale longitudinale echidistante pe periferie şi 
egale cu lăţimea canelurilir generate, iar dinţii 2 sunt continui, fără canale. Pe 
această bază. Dinţii 1 vor elimina materialul haşurat, iar dinţii 2 materialul 
nehaşurat. 

Conform variantei b, dinţii canelaţi au formă stelară, urmaţi de dinţi continui 
fără canale.  

Această soluţie prezintă următoarele avantaje importante: 
• Asigură unghiuri de aşezare convenabile în zona tăişurilor 

secundare; 
• Unghiurile la vârf, în zona de trecere de la tăişurile principale la cele 

secundare, sunt mai mari, asigurându-se condiţii bune de evacuare a 
căldurii; 

• Spre deosebire de schema de broşare după profil, aşchiile nu mai 
prezintă nervuri de rigidizare longitudinală, ceea ce permite 
realizarea unor broşe mai compactr. 

13.2 Calculul adaosului de prelucrare 

Adaosul de prelucrare pentru broşare se determină pentru fiecare tip de profil 
interior sau exterior în parte, în funcţie de: 

• Dimensiunile semifabricatului obţinut la operaţia de prelucrare 
anterioară broşării, când acestea sunt deja realizate; 

• Necesitatea de a obţine prin broşare, cu siguranţă, dimensiunea 
finală cerută. 

În primul caz, la calculul adaosului de prelucrare se porneşte de la 
dimensiunea existentă a semifabricatului, iar în al doilea caz acesta se stabileşte pe 
baza adaosului minim necesar, cu ajutorul căruia, ulterior, se determină 
dimensiunea de broşare. 

Pentru alezaje cilindrice, adaosul de prelucrare se determină astfel: 

 
Fig. 13.5 
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-- Pentru cazul când nu se indică diametrul iniţial al găurii (d0), adaosul de 
prelucrare se determină conform relaţiei (13.1), la degroşare cu burghiul, şi conform 
relaţiei (13.2) la găuri alezate, în care Dnom este diametrul final al găurii broşate, iar 
Lp reprezintă lungimea găurii broşate. 

 
( ) pnom L2,01,0D005,0A −+=  (13.1) 

( ) pnom L105,0D005,0A −+=  (13.2) 

 
După stabilirea adaosului A se poate determina d0 iniţial, conform relaţiei 

(13.3). 
 
d0 = Dnom – A (13.3) 
 
-- Pentru cazul când se cunoaşte diametrul iniţial al alezajului (d0), adaosul A 

se poate calcula conform relaţiei (13.4), Fig. 13.6a, în care AI reprezintă abaterea 
inferioară medie a diametrului D, iar TD este toleranţa de execuţie a diametrului D. 

 
A = Dnom ± AI + 0,7TD – d0min (13.4) 
 
Pentru cazul broşării unor găuri canelate, cu caneluri cu flancuri drepte sau 

cu caneluri în evolventă, adaosul A se determină conform relaţiei (13.5), Fig. 13,6b. 
A = Dnom ± AI + 0,7Tp – d0min (13.5) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a)                               b)                                c) 

Fig. 13.6

Fig. 13.7  Fig. 13. 8 
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La astfel de prelucrări se urmăreşte de obicei şi finisarea diametrului interior 
al canelurii, adaosul total obţinându-se prin sumare. 

Pentru canale de pană, adaosul de prelucrare se determină cu relaţia (13.6), 
Fig. 13.7. 

 
A = tnom ± AI + 0,7Tt - dmin (13.6) 
  
La broşarea suprafeţelor exterioare, adaosul total de prelucrare se determină 

cu relaţia (13.7), Fig. 13.8, în care Hsf reprezintă dimensiunea semifabricatului 
înainte de broşare ce se execută cu toleranţa 

sfHT , iar Hf este dimensiunea finală a 

piesei, cu toleranţa 
fHT . 

 
( )

fminmax Hfsf T5,0HHA +−=  (13.7) 
 

13.3 Elementele regimului de aşchiere la broşare 

Elementele regimului de aşchiere la broşare sunt prezentate în Fig. 13.9. 

Adâncimea de broşare t, definită prin lăţimea b a suprafeţei broşate; 
• Avansul de broşare, definit ca supraînălţarea Sd a unui dinte al 

broşei, faţă de dintele precedent; 
• Viteza de broşare, definită ca viteza broşei în mişcarea sa principală, 

V [m/min]. 
Elementele secţiunii aşchiei sunt: 

• Lăţimea aşchiei, b, egală cu lăţimea de broşare; 
• Grosimea aşchiei, a, egală cu avansul pe dinte; 
• Aria secţiunii transversale a aşchiei, At, determinată cu relaţia       

(13.8); 
Aria secţiunii longitudinale a aşchiei, A, determinată pe baza relaţiei            

(13.9). 
 

At = a ⋅ b = Sd ⋅ t (13.8) 
A = L ⋅ Sd (13.9) 

Fig. 13.9 
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Stabilirea adaosului de prelucrare pe dinte se face în funcţie de 
caracteristicile mecanice ale materialului de prelucrat, de gradul de prelucrabilitate 
al acestuia, de mărimea adaosului de prelucrare, de forţa specifică de aşchiere, de 
calitatea de suprafaţă, etc. Astfel, la stabilirea mărimii adaosului de prelucrare pe 
dinte trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte: 

• Cu cât grosimea de aşchie este mai mică, cu atât rezultă mai mare 
forţa specifică de aşchiere; 

• Pericolul ştirbirii dinţilor şi al strivirii stratului de aşchiat creşte la 
grosimi mici de aşchiere, o dată cu bontirea tăişului; 

• Folosirea unor adaosuri de prelucrare pe dinte mari, conduce la 
scăderea calităţii suprafeţei prelucrate. 

În desfăşurarea procesului de aşchiere la broşare, datorită grosimii reduse a 
aşchiei, creşte rolul relativ al razei de bontire a tăişului, iar raportul foarte redus 
dintre grosimea şi lăţimea aşchiei face ca desprinderea aşchiei să decurgă cu 
comprimări plastice intense şi cu pericolul apariţiei vibraţiilor. În acest sens, la 
grosimi foarte mici de aşchii (0,02 – 0,3 mm), raza de bontire având acelaşi ordin 
de mărime cu grosimea aşchiei, desprinderea acesteia se produce într-o zonă cu 
unghiuri de degajare negative, foarte mici, cu comprimări plastice intense şi cu forţe 
specifice de aşchiere P, foarte mari. 

Valorile recomandate pentru grosimea de aşchiere sunt cuprinse în limitele 
0,15 – 0,20 la operaţii de degroşare şi 0,02 – 0,05 la operaţii de finisare; de 
preferinţă 0,08 – 0,06. 

Lăţimea de broşare b este determinată în cea mai mare măsură de forma şi 
dimensiunile suprafeţei broşate, putând fi influenţată numai prin practicarea 
canalelor de fragmentate laterală, sau prin folosirea broşării progresive. Se 
recomandă ca în cazul practicării canalelor de fragmentare laterală a aşchiei, să nu 
se depăşească lăţimea b, cuprinsă în intervalul 3 ÷ 8 mm, pentru D ≤ 100 mm, 
respectiv b = 10 ÷ 12 mm, pentru D > 100 mm.  

Lăţimea canalelor este cuprinsă între 0,8 – 1,2 mm, iar adâncimea acestora 
între 0,5 – 0,8 mm, Fig. 13.10. Aceste canale se practică numai pe dinţii de 
aşchiere, decalat de la un dinte la altul, dar nu şi pe cei de calibrare. 

 
 

 
Fig. 13.10 



Capitolul 13: Broşe 
 

 107 

13.4 Dimensionarea părţii active a broşelor 
Partea cativă a broşei cuprinde dinţii de aşchiere, care se grupează funcţie 

de mărimea supraînălţării în: dinţi de degroşare, dinţi de finisare şi dinţi de calibrare. 
Întrucât aşchiile se degajă în spaţii închise, problema proiectării canalelor 

pentru cuprinderea şi evacuarea aşchiilor este de importanţă deosebită pentru 
evitarea blocării şi ruperii sculei în materialul de prelucrat. 

Pentru o dimensionare corespunzătoare trebuie îndeplinită condiţia (13.10), 
în care: 

• Vc reprezintă volumul camerei de aşchii, determinată cu relaţia          
(13.11); 

• At este aria transversală a camerei de aşchii; 
• Va reprezintă volumul aşchiei, determinat cu relaţia (13.12). 

 
Vc > Va (13.10) 
Vc = At ⋅ b (13.11) 
Va = L ⋅ Ss ⋅ b (13.12) 
 
Majorarea volumului camerei de aşchii se face printr-un coeficient K, numit 

coeficient de afânare sau umplere, care are valori cuprinse între 3 şi 15. Valorile 
mai mici se adoptă pentru materialele care dau aşchii de rupere, materiale fragile, 
iar valorile mai mari pentru materialele tenace, care dau aşchii de curgere, continui. 
Astfel, au loc relaţiile (13.13). 

 
Vc = K ⋅ Va      sau     At ⋅ b = K⋅ L ⋅ Sd ⋅ b (13.13) 
 
Aria secţiunii transversale a golului se calculează cu relaţia (13.14), luând în 

considerare numai porţiunea în care se înfăşoară aşchia, respectiv cercul de rază r 
= h/2, h reprezentând înălţimea canalului pentru aşchii. 

 
2

t 2
hA ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= π  (13.14) 

  
Determinarea mărimii h se face din relaţiile (13.15). 
 

dd

2
SLK13,1hsauSLK

4
h

⋅⋅=⋅⋅=π  (13.15) 

 
Adâncimea canalului pentru aşchii nu trebuie să fie exagerat de mare, pentru 

a nu slăbi rezistenţa broşei şi a nu crea pericol de deformare în timpul tratamentului 
termic. 

Principalele soluţii constructive privind forma canalului pentru aşchii şi a 
spatelui dintelui sunt prezentate în Fig. 13.11. 

a) Construcţie care asigură o bună spiralare a aşchiilor continue; 
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Fig. 13.11 

b) Soluşie simplificată, tehnologic recomandată, în special pentru 
prelucrarea materialelor fragile (fontă, bronz), aşchiile fragmentate 
reuşind să ocupe într-o măsură sporită spaţiul liber; 

c) Pentru mărirea capacităţii canalului se poate adopta uneori soluţia 
măririi pasului p; 

d) Camera de aşchii cu spatele dintelui racordat, curbiliniu, asigură o 
bună capacitate de cuprindere, dar şi unele complicaţii tehnologice. 

Mărimea pasului se determină cu relaţia (13.16). 
 

( ) dSLK35,2p ⋅⋅−=  (13.16) 
 
Lăţimea f1 a feţei de aşezare se determină cu relaţia (13.17). 
 

( )p35,03,0f1 −=  (13.17) 

 
Faţeta f cu unghi de aşezare nul se recomandă f = 0,05 mm, pentru dinţii de 

degroşare şi finisare şi f = 0,2 – 1,2 mm, crescător până la ultimul dinte, pentru dinţii 
de calibrare. 

13.5 Parametrii geometrici optimi ai broşelor 

Parametrii geometrici optimi ai broşelor se stabilesc având în vedere 
influenţa acestora asupra criteriilor de optimizare. 

Unghiul de degajare influenţează modul de formare al aşchiei în momentele 
iniţiale, asupra razei de spiralare şi asupra coeficientului de comprimare plastică. 

Experimental s-a constatat că o dată cu creşterea unghiului γ (la valori ale 
supraînălţării dinţilor de 0,05 mm), cele trei criterii de optimizare sunt influenţate 
pozitiv. 

Creşterea unghiului de degajare influenţează pozitiv şi pe cale indirectă 
criteriile de optimizare, prin aceea că o dată cu creşterea unghiului γ, scade raza de 
bontire, ρ, cu efecte favorabile supra comprimării plastice, a forţelor de aşchiere, a 
deformaţiei şi calităţii suprafeţei prelucrate. 
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S-a constatat că la valori mici ale unghiului γ (γ < 5°), datorită forţelor radiale 
Py mari, diametrul alezajului prelucrat rezultă mai mic (datorită contracţiei elastice), 
iar la valori mari (γ > 15°), se obţine o lărgire suplimentară, cu efect favorabil asupra 
durabilităţii dinţilor. 

Unghiul γ ia valori (5° - 20°) mai mici pentru materiale cu duritate şi fragilitate 
mare. Pentru dinţii de finisare-calibrare, valorile pentru unghiul γ sunt reduse. 

Unghiul de aşezare optim. Pentru a se asigura o bună stabilitate 
dimensională, unghiul de aşezare optim trebuie să fie mult mai mic decât la 
majoritatea sculelor aşchietoare. 

Se observă că, o dată cu creşterea unghiului 
de aşezare (α′ > α), la eliminarea uzurii h prin 
reascuţirea pe faţa de degajare, variaţia 
dimensională a înălţimii dintelui H creşte (∆H′ > 
∆H), cu efect negativ asupra duratei totale de 
exploatare a broşei, Fig. 13.12. 

Valorile optime ale unghiului α sunt de 1° ÷ 
4°. Valori mai reduse, 1°- 2°, se aleg pe dinţi de 
finisare şi calibrare. 

 

13.6 Numărul de dinţi ai broşelor 

Numărul de dinţi ai broşelor se determină funcţie de mărimea adaosului total 
de prelucrare şi de valoarea grosimii de aşchiere pe dinte, ţinând seama totodată şi 
de necesitatea existenţei unui anumit număr de dinţi pentru calibrare. Astfel, 
numărul dinţilor de degroşare rezultă conform relaţiei (13. 18) pentru broşe 
cilindrice, canelate, poligonale, respectiv relaţiei (13.19) pentru broşe folosite la 
canale de pană. 

 

a2
AA

Z fin
rdeg

−
=  (13.18) 

a
AA

Z fin
rdeg

−
=  (13.19) 

 
Numărul dinţilor de finisare, pentru cele două cazuri menţionate, rezultă 

conform relaţiei (13.20), respectiv (13.21).  
 

fin

fin
fin a2

A
Z =  (13.20) 

fin

fin
fin a

A
Z =  (13.21) 

 

Fig. 13.12 
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Adaosul de finisare Afin se stabileşte diferenţiat de la caz la caz, în funcţie de 
condiţiile concrete de prelucrare, calitatea suprafeţei de prelucrat, etc. În mod 
normal Afin = 0,1 – 0,3 mm. 

Partea de calibrare constă din 5 – 6 dinţi de calibrare, executaţi fără 
supraînălţare, la dimensiunea finală a găurii. Dinţii de calibrare vor fi incluşi pe 
măsura reascuţirilor în partea de aşchiere a broşei, crescându-se astfel numărul 
total de reascuţiri şi deci durabilitatea sculei. 

Numărul total de dinţi rezultă din relaţia (13.22). 
 
Z = Zdegr + Zfin + Zcalibr (13.22) 
 

13.7 Elementele constructive ale broşelor 

Independent de scopul pentru care au fost proiectate, suprafeţe interioare 
sau exterioare, sau de modul de acţionare, prin tragere sau împingere, broşele au 
aceleaşi părţi componente, ale căror formă şi dimensiuni sunt adecvate cazului 
concret de prelucrare. În Fig. 13.13 se exemplifică părţile componente ale unei 
broşe cilindrice de tracţiune, cu canale inelare, pentru prelucrarea alezajelor 
circulare. 

 
Se deosebesc următoarele porţiuni: 

• Partea de fixare, notată cu l1; 
• Partea de ghidare din faţă, notată cu l2; 
• Partea de aşchiere, notată cu l3; 
• Partea de ghidare din spate, notată cu l4; 
• Partea de fixare din spate, notată cu l5. 

Forma şi dimensiunile părţii de fixare depind de dispozitivul de prindere cu 
care este prevăzut maşina de broşat. 

Fixarea cea mai raţională a cozilor în maşina de broşat se realizează prin 
bucşe cu schimbare rapidă. În această situaţie, forma părţii de fixare se prezintă ca 
în  Fig. 13.14. 

 
Fig. 13.13 
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În alte situaţii, când mandrinele cu schimbare rapidă nu pot fi utilizate din 
motive tehnice, se recurge la fixarea cu pană transversală. 

Broşele din oţel rapid, cu diametrul peste 12 mm, se execută cu cozi din oţel 
carbon de calitate (OLC 45), sudate cap la cap cu partea aşchietoare. La diametre 
peste 40 mm, se prevede raţional o îmbinare cu filet în locul sudării cap la cap şi 
astfel aceste broşe se asamblează din trei părţi componente. Îmbinarea filetată 
poate fi realizată prin două căi, Fig. 13.15. 

 

• Cu filet exterior al cozii; 
• Cu filet interior al cozii. 

Pentru fabricarea broşelor, ultima soluţie este mai raţională, partea 
aşchietoare putând fi prevăzută cu găuri de centrare şi astfel uşor de executat. 

Diametrul cozii din faţă trebuie să fie mai mic decât diametrul iniţial al 
alezajului de broşat dI cu minim 0,5 mm. 

Diametrul părţii de ghidare din faţă se stabileşte în funcţie de prelucrarea 
găurii înainte de broşare, conform relaţiei (13.23). 

 
Dgf = dimin – (0,03 ÷ 0,05) mm (13.23) 
 
Diametrele părţii active ale broşei se obţin pe baza relaţiilor (13.24) – (13.30), 

în care Dnp reprezintă diametrul nominal al găurii broşate, iar TD este toleranţa de 
execuţie la diametrul D. 

D1a = di min + 2a (13.24) 
D2a = D1a + 2a (13.25) 
Dna = di min + A + Afin (13.26) 

 
Fig. 13.14 

 
Fig. 13.15 
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D1 fin = Dna + 2afin (13.27) 
D2 fin = D1 fin + 2afin (13.28) 
Dn fin = Dna + Afin (13.29) 
D1c = D2c = Dnc = Dnp ±  Ai + 0,8TD (13.30) 
Diametrul părţii de ghidare din spate, Dgs, se determină în funcţie de 

diametrul găurii prelucrate prin broşare, conform relaţiei (13.31), tolerat după 
câmpul  je2. 

 
Dgs = Dmin p – 0,01 (13.31) 
 
În ceea ce priveşte diametrul cozii din spate a broşei, acesta primeşte 

aceeaşi valoare ca şi diametrul părţii din faţă. 
Pentru ca broşarea să se desfăşoare în condiţii optime, dinţii broşelor 

cilindrice, cu excepţia celor de calibrare, sunt prevăzuţi cu canale pentru 
fragmentarea aşchiilor. 

13.8 Forţa de aşchiere la broşare 

Aceasta se consideră ca rezultantă a următoarelor componente: componenta 
principală, Fz, îndreptată spre direcţia mişcării de broşare, componenta Fy, normală 
la suprafaţa de prelucrat şi componenta Fx, normală la planul format de celelalte 
două componente. Ca urmare, are loc relaţia        (13.32). 

 
2
z

2
y

2
x FFFF ++=  (13.32) 

 
Componenta Fx rezultă în funcţie de unghiul de înclinare, λ, relaţia (13.33), 

iar pentru componenta Fy, în cazul broşării exterioare, se acceptă o valoare medie, 
relaţia (13.34). 

 
Fx = Fz ⋅ tg λ (13.33) 
Fy = 0,32 ⋅ Fz (13.34) 
 
Forţa normală de aşchiere, Fn, poate fi exprimată ca produs între forţa 

specifică de aşchiere, ks, şi secţiunea stratului de material aşchiat, respectiv 
secţiune transversală a aşchiei, relaţia (13.35). 

 
Fn = ks ⋅ a ⋅ b (13.35) 
 
Valoarea forţei specifice de aşchiere depinde de calitatea materialului supus 

prelucrării. Pentru situaţiile în care această forţă nu este cunoscută pe cale 
experimentală, se poate determina, cu aproximaţie acceptabilă, utilizând relaţiile 
(13.36). 

 
ks = (5 – 7) σr,  pentru oţeluri 
ks = (0,8 – 1,2) HB,  pentru fonte (13.36) 
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Valorile mici ale forţei specifice sunt valabile pentru grosimi mari de aşţchii, în 

timp ce valorile ridicate sunt utilizate în cazul aşchiilor de grosime mică. 
În practica proiectării şi exploatării broşelor înteresează, în mod special, 

valoarea componentei forţei de aşţchiere care solicită broşa la tracţiune sau la 
compresiune. 

Calculul de rezistenţă se efectuează în scopul dimensionării corespunzătoare 
a secţiunii broşei în zona secţiunii minime, considerată la primul dinte sau la partea 
de fixare. 

Avân în vedere aceste aspecte, are loc relaţia (13.37), în care Bs reprezintă 
lăţimea broşei, h este înălţimea dintelui, σat rezistenţa admisibilă la tracţiune       
(pentru oţel rapid, σat = 35 daN/mm2), iar Fzt reprezintă forţa totală de tragere. 

 

( )
at

zt
a1s

FhHB
σ

=−⋅  (13.37) 
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CAPITOLUL 14: BURGHIE 
 
Burghiele sunt scule aşchietoare utilizate la executarea găurilor din plin, fiind 

dintre cele mai răspândite scule. 
Trebuie privite ca scule de degroşare, cu toate că, în numeroase situaţii, 

găurile burghiate pot fi considerate suficient de precise, astfel încât nu mai necesită 
prelucrări ulterioare. Se construiesc, de regulă, cu două tăişuri, aflate permanent în 
contact cu materialul prelucrat în timpul aşchierii. 

 

14.1 Clasificarea burghielor 

Burghiele se pot clasifica după construcţie şi după execuţie. În acest sens, în 
funcţie de construcţie, se disting următoarele categorii principale de burghie:  

• Burghie cu canale elicoidale, Fig.14.1; 

 
• Burghie cu canale drepte, Fig. 14.2 şi Fig.14.3; 

 

 
• Burghie late, monobloc sau cu lamă demontabilă, Fig. 14.4 şi Fig. 

14.5; 
• Burghie de centruire; 
• Burghie pentru găuri adânci. 
 

Fig. 14.2 

Fig. 14.1

Fig. 14.3 
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Burghiele elicoidale sunt cel mai frecvent utilizate atât datorită unei geometrii 

mai convenabile a părţii aşchietoare, cât şi datorită unei părecizii sporite a 
prelucrării şi durabilităţii totale ridicate, ca urmare a unui număr mare de reascuţiri 
posibile. 

Burghiele cu canale drepte reprezintă o soluţie constructivă mai simplă, dar 
ridică o serie de probleme în ceea ce priveşte evacuarea aşchiilor, mai ales în cazul 
burghierii în poziţie verticală sau a prelucrării găurilor de adâncime relativ ridicată. 

Burghiele late sunt cele mai simple sub aspect constructiv, prezentând, însă, 
o serie de dezavantaje legate de durabilitate şi de precizia prelucrării. Sunt 
folositem, mai ales, sub formă de burghie lamă, în componenţa unor scule 
combinate, pentru prelucrarea alezajelor, având partea aşchietoare fixată mecanic. 

Burghiele de centruire au un domeniu specific de fabricaţie şi utilizare, avâd 
caracteristici constructive deosebite. 

În ceea ce priveşte burghiele pentru găuri adânci, acestea reperezint 
construcţii speciale, cu unul sau mai mulţi dinţi, asimetrici, dar cu proprietăţi 
autocentrante. 

După materialul părţii aşchietoare, există:  
• Burghie din oţeluri de scule; 
• Burghie din carburi metalice sinterizate. 

 
Fig. 14.5 

Fig. 14.4 



Capitolul 14: Burghie 
 

 116 

 
Fig. 14.7 

 

14.2 Geometria burghielor elicoidale 

Elementele caracteristice geometriei burghielor elicoidale sunt prezentate în 
Fig. 14.6. 

 
a) Unghiul ω al canalelor elicoidale se 

execută pentru a imprima tăişurilor 
aşchietoare valori pozitive unghiului 
de degajare, precum şi a permite 
evacuarea uşoară a aşchiilor. 
Valoarea sa diferă de al un punct la 
altul de pe tăiş, fiind maximă la 
exterior şi minimă la nivelul 
diametrului miezului burghiului, Fig. 
14.7, relaţiile (14.1), (14.2). 

 
  

p
Dtg M

M
πω = , pentru diametrul mediu 

p
Dtg πω = , pentru diametrul exterior 

(14.1) 

ωω tg
D
Dtg M

M =  (14.2) 

 

 
Fig. 14.6 
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Unghiul de degajare γx, măsurat într-un plan paralel cu axa burghiului şi 
care cuprinde direcţia mişcării principale de aşchiere, este egal cu ω în 
acelaşi punct, rezultând relaţia (14.3). 

 

ωγ tg
D
Dtg M

xM =  (14.3) 

 
Rezultă că valoarea lui γx diferă de la un punct la altul de pe tăiş, fiind 

maximă la exterior şi minimă spre centru. 
b) Unghiul de atac K 

 
Din triunghiul TMS1, Fig. 14.6, rezultă relaţia (14.4). 
 

M1

1

1

1
M cosMT

MS
TS
MSctgK

ϕ
==  (14.4) 

 
Pentru un punct M1 aflat pe raza R exterioară a burghiului, rezultă relaţia 

(14.5), în care ϕe reprezintă unghiul pe care-l face planul de bază constructiv axial 
al punctului exterior M cu proiecţia tăişului principal pe planul frontal. 

 

e11

11

cosMT
SM

TS
SMctgK

ϕ
==  (14.5) 

 
Prin împărţirea celor două relaţii de mai sus, rezultă relaţia (14.6). 
 

ctgK
cos
cosctgKsau,

cos
cos

ctgK
ctgK

M

e
M

M

eM

ϕ
ϕ

ϕ
ϕ

==  (14.6) 

 
Din triunghiul dreptunghic OQM rezultă relaţiile (14.7) şi (14.8), în care r0 este 

raza miezului burghiului, iar R este raza punctului M. 
 

M

2
0

2
M

M r
rr

OM
QMcos

−
==ϕ  (14.7) 

R
rR

R
QMcos

2
0

2
1

e
−

==ϕ  (14.8) 

 
Unghiul de atac KM rezultă succesiv conform relaţiilor (14.9) – (14.11). 
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2
0

2
M

2
0

2
M

M

e

rr
rR

R
r

cos
cos

−
−

=
ϕ
ϕ

 (14.9) 

2
0

2
M

2
0

2
M

M rr
rRctg

R
rctgK

−
−

=  (14.10) 

 

2
0

2

M

o

M

R
r1

r
r1

tgKtgK

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=  
(14.11) 

 
Rezultă că unghiul de atac scade de la valoarea K la exterior, la o valoare 

minimă în punctul T1 de intersecţie a tăişului principal cu cel transversal, în care rM 
şi KM sunt date de relaţiile (14.12), respectiv (14.13). 

 

ϕsin
rr 0

M =  (14.12) 

tgK573,0

R
r1

costgKtgK
2

0

M ⋅≅

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

=
ϕ

 
(14.13) 

 
(c) Unghiul λ de înclinare a tăişului 
 
Din triunghiul MM1M1′ rezultă relaţia (14.14), iar din triunghiul MPM1 relaţia 

(14.15). 
 

1
M MM

etg
′

−
=λ  (14.14) 

MMM

2

M

1
1 Ksintg

e
Ksin

MM
Ksin

PMMM
⋅

===
ϕ

 (14.15) 

 
Din relaţiile (14.14) şi (14.15) rezultă relaţia (14.16). 
 

MMM Ksintgtg ⋅−= ϕλ  (14.16) 
 
Valoarea unghiului ϕM se obţine din triunghiul OQM, conform relaţiei (14.17). 
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2
0

2
M

0
M

rr

rtg
−

=ϕ  (14.17) 

 
Având în vedere că are loc relaţia (14.18), expresia finală a unghiului de 

înclinare a tăişului principal va fi de forma (14.19). 
 

 

Kctg

r
r1

R
r1

1

1

Kctg1

1Ksin

2
2

M

0

2
0M

2M

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

+

=
+

=  

(14.18) 

Kctg
R
r
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⎤

⎢
⎢
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⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=λ  (14.19) 

 
(d) Unghiul de degajare γN 
 
Unghiul de degajare normal, γN, este legat de paremetrii constructivi prin 

relaţia (14.20), de unde rezultă relaţia (14.21). 
 

MMMNX KcostgKsintgtg
MM

⋅−⋅= λγγ  (14.20) 

MM
M

N Kcostg
Ksin

tg
tg MX

M
⋅+= λ

γ
γ  (14.21) 

 
Ţinând cont că 

MXγ este egal cu unghiul elicei ωM, conform relaţiei (14.22), 
se obţine relaţia      (14.23). 

 

ωωγ tg
R
rtgtg M

MXM ==  (14.22) 

MM
M

M
N Kcostg

Ksin
tg

R
rtg

M
λωγ −=  (14.23) 

 
(e) Unghiul de aşezare, αN 
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Unghiul de aşezare αN se obţine prin ascuţire, iar legea de variaţie pe care o 
primeşte depinde de tipul suprafeţei realizate, care poate fi: conică, elicoidală, 
cilindro-circulară, cilindro-eliptică sau plană. 

În cazul ascuţirii feţei de aşezare după o suprafaţă conică, unghiul α se 
formează datorită dezaxării axei burghiului faţă de axa conului imaginar cu valoarea 
K, Fig. 14.8. 

 

 
 
Secţionând tăişul aşchietor cu un plan normal ce trece prin punctul M, va 

rezulta o elipsă a cărei ecuaţie este dată de relaţia (14.24), Fig. 14.9. 
 

1
b
y

a
x

2

2

2

2
=+  (14.24) 

 
Axa mare a elipsei este 2a şi coincide cu axa conului imaginar Q1 – Q1, iar 

axa mică 2b. Axa burghiului O – O este deplasată către în spate faţă de axa conului 
imaginar cu valoarea K, dată de relaţia (14.25), în care C0 este distanţa de la axa 
conului la tăişul aşchietor, iar d0 este diametrul miezului. 

 

2
dCK 0

0 +=  (14.25) 

 
Unghiul β este dat de relaţia (14.26). 
 

dx
dytg =β  (14.26) 

Fig. 14.8 
  

Fig. 14.9 
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Ţinând cont de relaţiile (14.27), cunoscute, rezultă relaţiile (14.28). 
 

2
2

2
2

2

2
2 a

b
y1x;b

a
x1y ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=  (14.27) 

dxx
a
bdyy 2

2
⋅⋅=⋅    sau   

y
x

a
b

dx
dy

2

2
=  (14.28) 

 
În punctul M avem relaţiile (14.29). 
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Înlocuind relaţiile (14.28), (14.29) în relaţia (14.26), rezultă relaţiile (14.30) şi 

(14.31). 
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Semiaxele elipsei au valorile date de relaţiile (14.32). 
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Expresia unghiului αN se obţine conform relaţiei (14.33). 
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Analiza relaţiei (14.33) arată că αN nu este constant, ci primeşte valori din ce 
în ce mai mari către centrul burghiului (curba 1), Fig. 14.10. Dacă vârful conului 
imaginar este orientat ca în Fig. 14.11, valoarea unghiului αN este descrescătoare 
către centrul burghiului (curba 2), Fig. 14.10. 

 
Unghiul de aşezare αx, măsurat în plan axial, este dependent de αN şi se 

calculează cu relaţia        (14.34). 
 

Ksin
tg

tg N
x

α
α =  (14.34) 

 
Acest unghi interesează în procesul de aşchiere, şi ca atare, în funcţie de 

valoarea sa se determină unghiul de aşezare măsurat în plan normal, care urmează 
apoi a fi realizat prin ascuţire. 

În urma trasării curbelor de variaţie ale unghiurilor constructive ale burghiului 
elicoidal, Fig. 14.12, se pot trage următoarele concluzii:  

 
• Unghiul ω de înclinare a canalelor 

elicoidale scade către axa burghiului 
şi, în consecinţă, şi unghiul γx; 

• Unghiul de atac K scade spre miezul 
burghiului; 

• Unghiul de înclinare λ îşi păstrează 
semnul negativ, crescând în valoare 
absolută către centrul burghiului; 

• Unghiul de degajare γN scade spre 
miezul burghiului, unde capătă valori 
negative; 

• Unghiul de aşezare normal αN 
primeşte legea de variaţie în funcţie 

 
Fig. 14.10  

Fig. 14.11  
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de metoda de ascuţire; pentru ascuţirea după o suprafaţă conică, unghiul 
α creşte către axa burghiului, dacă vârful conului imaginar este îndreptat 
spre vârful burghiului şi scade, dacă este îndreptat invers. Aceeaşi 
variaţie primeşte şi αx. 

Unghiul de aşezare al tăişului transversal αt capătă, funcţie de procedeul de 
ascuţire, valori mari, cuprinse între 24° şi 40°; valorile mari ale acestui unghi sunt 
necesare, întrucât, odată cu creşterea unghiului αt, creşte corespunzător şi unghiul 
γt. 

Unghiul de degajare γt al tăişului transversal, capătă, prin diferite procedee 
de ascuţire, valori foarte mici (γt = -25° ÷ -45° la ascuţirea elicoidală, dublu plană, 
sau dublu cilindro-eliptică şi γt = -55° ÷ -67°, la ascuţirea conică, cilindro-circulară 
sau cilindro-eliptică). 

14.3 Parametrii geometrici optimi 

La stabilirea parametrilor geometrici optimi ai burghielor elicoidale, se 
procedează după metodologia generală, pornind de la cerinţele de bază privind 
satisfacerea maximală a criteriilor de optimizare (durabilitate, capacitatea de a 
aşchia cu forţe şi momente minime, la o precizie şi calitate de suprafaţă impusă), 
şi, ţinând totodată seama de particularităţile procesului de burghiere, în sensul că, 
atât viteza de aşchiere cât şi parametrii geometrici constructivi şi funcţionali sunt 
variabili de-a lungul tăişului. 

Unghiul optim de înclinare al canalelor elicoidale, ω, se stabileşte în funcţie 
de diametrul burghiului şi de materialul supus prelucrării. Astfel, pentru diametre 
mari, sunt indicate valori cuprinse între 30° -  35°, la care se obţin aşchii spiralate 
ce se evacuează uşor, iar la diametre mici, din cauza slăbirii dintelui odată cu 
creşterea unghiului ω, valori cupreinse între 15° - 22°. Pentru diametre medii sunt 
recomandate valorile cuprinse între 20° - 25°.  

Unghiul optim de înclinare al canalelor depinde şi de natura materialului de 
prelucrat; în acest sens, la prelucrarea oţelurilor aliate cu σr = 130 – 150 daN/mm2, 
a fontelor dure, cu HB = 250 – 350 sau la prelucrarea tablelor, pentru evitarea 
ruperilor la stăpungerea piesei şi întărirea tăişului principal, se recomandă valori 
optime mici, ω = 10° - 18°. Valorile indicate pentru unghiul de înclinare al elicei 
reprezintă şi unghiul de degajare γx, măsurat la periferia tăişului principal. 

Stabilirea valorii optime a unghiului de vârf 2K. Unghiurile de atac 2K ale 
burghielor elicoidale normale este de 118°; pentru materiale mai dure, peste 75 
daN/mm2, acest unghi se alege între 130° şi 140°, iar pentru materiale cu duritate 
mică, de asemenea, 133° - 140°. Aceste indicaţii nu pot fi generalizate datorită 
factorilor diferiţi care intervin la burghiere. Cu toate acestea, pe baza dependenţei 
dintre criteriile de optimalitate şi unghiul de la vârf 2K, cât şi pe baza experienţei de 
producţie, valorile optime ale acestui unghi depind, încea mai mare măsură, de 
materialul de prelucrat. 

Valoarea unghiului la vârf 2K, şi legat de aceasta, forma tăişului principal, 
preuintă o importanţă deosebită asupra modului de comportare a sculei în timpul 
lucrului şi anume asupra uzurii şi durabilităţii acesteia. 
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Astfel se disting, în general, următoarele forme ale tăişului principal, Fig. 
14.13:  

• Tăiş principal rectiliniu, obţinut printr-o ascuţire normală; 

• Tăiş principal cu două valori ale unghiului la vârf, obţinut printr-o 
ascuţire dublă; 

 
• Tăiş principal cu trei valori ale unghiului la vârf, obţinut printr-o 

ascuţire triplă; 
• Tăiş principal curbiliniu. 

Tăişul principal rectiliniu prezintă avantajul simplităţii, dar şi dezavantajul 
unei rezistanţe la uzură şi deci durabilităţii relativ scăzute, ca urmare, în primul 
rând, a condiţiilor înrăutăţite de evacuare a căldurii din zona vârfurilor exterioare 
ale tăişurilor principale, datorate unor unghiuri ε mici, iar în al doilea rând, datorită 
încărcării energetice unitare maxime în această zonă a tăişului. 

Tăişul principal cu două valori ale unghiului la vârf, prezintă un tăiş auxiliar, 
înclinat cu un unghi 2K0 micşorat, K0 = (0,6 – 0,7)K şi o lungime c = 0,5D, asigurând 
o creştere de până la două ori a durabilităţii faţă de cazul tăişului rectiliniu normal, 
pe de o parte, datorită micşorării compensatoare a grosimii alchiei (a1′ < a1) în zona 
vitezelor maxime de aşchiere, iar pe de altă parte, datorită măririi corespunzătoare 
a unghiului de vârf a tăişului principal (ε′ > ε) şi îmbunătăţirii condiţiilor de evacuare 
a căldurii în această zonă. 

Tăişul principal cu trei valori ale unghiului de vârf şi tăişul curbiliniu prezintă 
avantaje şi mai pronunţate în ce priveşte rezistenţa la uzură, durabilitatea şi deci 
productivitatea burghielor elicoidale, dar prezintă unele greutăţi de ordin tehnoligic; 
aceste dificultăţi pot fi eliminate prin ascuţiri după procedeul cilindro-eliptic, cu 
racordarea tăişului principal cu faţeta, printr-o suprafaţă toroidală eliptică, prin 
compunerea a numai trei mişcări de lucru. 

Forma tăişului principal cu două valori pentru unghiul de atac se recomandă 
a fi folosită pentru burghie cu diametrul peste 10 mm, de asemenea, şi forma cu trei 
valori ale unghiului de atac. Pentru diametre mai mici de 10 mm, se recomandă 
forma simplă a tăişului principal. În ce priveşte forma curbilinie, se recomandă în 
cazurile în care se impun condiţii speciale cu privire la calitatea suprafeţei, iar 
materialul de prelucrat preuintă proprietăţi de prelucrabilitate ridicate. 

Fig. 14.13 



Capitolul 14: Burghie 
 

 125 

Fig. 14.14 

Unghiul de aşezare optim αN, considerat la diametrul exterior al burghiului, 
este cuprins între 8° şi 14°. Valorile mai mari ale unghiului de aşezare sunt 
recomandate pentru burghiele de diametre mai mici, precum şi în cazul prelucrării 
materialelor cu caracteristică plastică şi duritate redusă. Creşterea exagerată însă a 
unghiului α, pe lângă faptul că nu antrenează o scădere sensibilă a momentului şi 
forţei de burghiere, determină o micşorare a rezistenţei termomecanice a tăişului, 
cu efect negativ asupra durabilităţii. 

Valorile unghiului αN, considerate în plan normal la tăişul principal, trebuiesc 
transpuse cu ajutorul relaţiilor de dependenţă în planul secant longitudinal la tăiş, 
acestea interesând în procesul de aşchiere în mod nemijlocit. 

Procedeul de ascuţire adoptat trebuie să asigure o creştere accentuată a 
unghiului de aşezare constructiv spre miezul burghiului, în două scopuri de bază:  

• Realizarea unui unghi de degajare al tăişului transversal cât mai 
mare, întrucât γt = αt - π/2; 

• Compensarea, în cât mai mare măsură, în zona din imediata 
apropiere a axei burghiului, a deformaţiilor cinematice, datorate 
prezenţei componentei axiale a vitezei rezultante şi care determină 
micşorarea substanţială a unghiului de aşezare funcţional în raport 
cu cel constructiv, Fig. 14.14. 

Unghiul de înclinare optim, ϕ, al 
tăişului transversal. Acest unghi este 
cuprins în standarde ca având valoarea de 
50° ÷ 56°, pentru toate burghiele, indiferent 
de materialele prelucrate. După cum a 
rezultat însă din cercetările privind influenţa 
tăişului transversal asupra forţei şi 
momentului la burghiere, valoarea optimă 
medie este de 40° ÷ 45°, ceea ce implică 
modificarea în procesul de ascuţire a feţei 
de aşezare. 

 

14.4 Stabilirea elementelor constructive ale burghielor elicoidale 

Principalele elemente constructive ale burghielor elicoidale sunt: diametrul 
exterior, lungimea părţii active, diametrul miezului, lăţimea faţetelor laterale, 
profilul şi dimensiunile canalelor pentru evacuarea aşchiilor, forma şi dimensiunile 
cozii. 

Diametrul exterior al burghiului se dimensionează la diametrul nominal al 
găurii, prevăzând o toleranţă în funcţie de treapta de precizie aleasă. În Tab.14.1 
sunt prezentate valorile abaterilor limită la diametrul D al burghielor. 
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                                                                                                    Tab. 14.1     
Clasa de precizie 

A B Diametrul, D 
[ mm ] Abaterea 

[ mm ] 
Abaterea 
[ mm ] 

0,25 – 0,5 - 0,01 
0,5 – 0,75 - 0,009 - 0,015 
0,75 – 1,0 - 0,011 - 0,020 
1 – 3  - 0,014 - 0,025 
3 – 6  - 0,018 - 0,030 
6 – 10  - 0,022 - 0,036 
10 – 18  - 0,027 - 0,043 
18 – 30  - 0,033 - 0,052 
30 – 50  - 0,039 - 0,062 
50 – 80  - 0,046 - 0,084 
 
Diametrul spatelui dinţilor D0 se stabileşte în funcţie de diametrul exterior şi 

înălţimea faţetelor elicoidale f: D0 = D – 2f0. 
Înălţimea faţetelor se alege astfel:  

• f0 = 0,1D, pentru diametre până la 10 mm; 
• fo = (0,09 – 0,08)D, pentru 10 < D < 20 mm; 
• f0 = (0,08 – 0,07)D, pentru 20 < D < 40 mm; 
• f0 = (0,07 – 0,06)D, pentru D > 40 mm. 

Lungimea părţii utile a burghiului trebuie să fie mai mare decât adâncimea 
găurii prelucrate, pentru asigurarea evacuării complete a aşchiilor, de regulă cu de 
două sau trei ori diametrul exterior. În unele situaţii, se poate admite ca lungimea 
utilă să fie egală cu (10 – 20)D. 

Lungimea burghielor elicoidale normale este relativ mare, fapt ce micşorează 
rigiditatea lor statică şi dinamică. Această lungime este impusă de diferite condiţii 
de lucru posibile, asigurând sculei o utilizare universală. Pentru cazuri de 
exploatare intensivă, în vederea eliminării pericolului ruperii, se folosesc burghie cu 
lungime redusă, ceea ce măreşte randamentul prelucrării, concomitent cu mărirea 
rigidităţii lor statice şi dinamice. 

Faţetele elicoidale, caracteristice burghielor cu canale elicoidale, conferă o 
bună ghidare a sculei în timpul aşchierii, stabilitate şi o creştere a preciziei de 
prelucrare. Lăţimea faţetei trebuie aleasă astfel încât să se evite frecările intense cu 
materialul de prelucrat, fenomen ce poate apare la lăţimi mari ale faţetei, dar şi 
presiuni de contact exagerate, cu intensificarea procesului de uzură, în cazul unei 
lăţimi prea mici. Se recomandă f = (0,16 – 2,5) mm, pentru 1 < D < 40 mm. 

Diametrul miezului burghiului, d0, se stabileşte în funcţie de diametrul 
exterior, ca o cotă parte din acesta, fiind mai mare la burghiele cu diametrul mai 
mic, în scopul măririi rezistenţei lor. Se recomandă folosirea următoarelor valori:  

• d0/D = 0,28 – 0,20, pentru 0,25 < D ≤ 1,25 mm; 
• d0/D = 0,19 – 0,15, pentru 1,5 < D ≤ 12 mm; 
• d0/D = 0,145 – 0,175, pentru 13 < D ≤ 80 mm. 
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Fig. 14.15 

Pentru o creştere suplimentară a rezistenţei mecanice a burghielor, miezul 
se execută cu o conicitate spre coada sculei, egală cu 1,4 – 1,8 mm, la o lungime 
de 100 mm. 

Profilul canalelor pentru cuprinderea şi evacuarea aşchiilor. Acestea trebuie 
să asigure: rezistenţă mecanică şi rigiditate suficientă; să nu constituie un 
concentrator de tensiune la operaţiile de tratament termic; asigurarea unui volum 
necesar pentru cuprinderea aşchiilor; asigurarea unei forme rectilinii a tăişurilor 
principale, pentru o valoare determinată a unghiului de atac. 

 
Principalele elemente ale canalelor elicoidale sunt determinate de: diametrul 

miezului d0, lăţimea şi adâncimea canalelor, forma şi dimensiunile frezei pentru 
canale, etc. 

Determinarea grafică şi analitică a profilului frezei fiind laborioasă, în practică 
se foloseşte un sistem de calcul prin coeficienţi, prin care se ia în considerare 
influenţa diverşilor factori, unghi de atac, grosimea miezului şi diametrul frezei, 
obţinându-se un profil format din arce de cerc şi linii drepte, care a dat rezultate 
practice foarte bune. 

În Fig. 14.15 se prezintă profilul frezei, în 
care elementul constructiv capătă valori conform 
relaţiilor (14.35) – (14.37), în care coeficientul Ck1 
determină influenţa unghiului K asupra profilului 
frezei, coeficientul Cd ţine seama de influenţa 
diametrului miezului burghiului, relaţia (14.38), iar 
coeficientul Cf indică influenţa exercitată de 
diametrul frezei asupra profilului acesteia, relaţia              
(14.39). 
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În aceste relaţii 2K şi ω sunt exprimaţi în grade, iar diametrele în milimetri. 
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Raza R2 se determină cu relaţia (14.40), în care 
2KC este dat de relaţia 

(14,41). 
 

DCR
2K2 ⋅=  (14.40) 

4 3
K 015,0C
2

ω=  (14.41) 

 
Lăţimea frezei este dată de relaţia (14.42), în care ϕ ≅ 10°. 
 

ϕcos
RRB 2

1 +=  (14.42) 

 
Înălţimea profilului dintelui este dată de relaţia (14.43). 
 

( ) 221f RcosRRh +−= ϕ  (14.43) 
 
Muchia spatelui dintelui poate fi numai debavurată sau, pentru o execuţie mai 

îngrijită, rotunjită. 
Partea de fixare, respectiv coada burghielor poate fi cilindrică, pentru 

diametre până la 10 – 15 mm şi, uneori, prevăzută cu antrenor, iar pentru diametre 
peste 12 mm, se preferă cozile conice. Alegerea soluţiei constructive a cozii ţine 
seama de sistemul de fixare disponibil pe maşina-unealtă, şi anume, dacă fixarea 
se face în bucşă elastică sau direct în axul maşinii. 

14.5 Îmbunătăţirea geometriei prin ascuţiri suplimentare 

Datorită variaţiei unghiurilor de-a lungul celor două tăişuri principale, 
precum şi a existenţei tăişului transversal, prevăzut cu unghi de degajare negativ, 
geometria burghielor elicoidale este, în general, nesatisfăcătoare. O îmbunătăţire 
este posibilă prin ascuţiri suplimentare, a căror caracteristică este prezentată după 
cum urmează:  

(a) Ajustarea tăişului transversal, Fig. 14.16a, în sensul micşorării lungimii 
sale, cu scopul micşorării forţei axiale şi fragmentarea parţială a aşchhilor 
în zona centrală; 

(b) Corijarea muchiilor principale şi ajustarea tăişului transversal, Fig. 
14.16b; 

 

 
Fig. 14.16a.      Fig. 14.16b. 
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(c) Ajustarea faţetelor laterale, Fig. 14,17a, prin care se obţine o micşorare a 
frecării tăişurilor secundare cu pereţii laterali ai găurii, precum şi o 
diminuare a uzurii vârfurilor principale şi a faţetelor; 

 
 
(d) Ascuţirea în cruce, Fig.14.17b, favorabilă pentru burghie cu diametrul 

miezului mai mare, contribuie la micşorarea substanţială a forţei axiale şi 
reprezintă totodată o măsură eficace pentru fragmentarea aşchiei în zona 
centrală. 

14.6 Burghie pentru găuri adânci 

În cazul în care adâncimea de găurire este mai mare decât de cinci ori 
diametrul, la prelucrarea cu burghiele normale apar dificultăţi tehnologice, din care 
cauză se folosesc scule special construite în acest scop. La aceste găuri, 
burghierea se execută de obicei în poziţie orizontală, mişcarea principală fiind 
executată fie de către sculă, fie de către piesă, sau de ambele, în sensuri 
contrare. 

Burghiele care prelucrează găuri cu diametrul până la 70 mm, se construiesc, 
de regulă, pentru aşchierea din plin. În acest caz, întreg materialul din gaură este 
evacuat sub formă de aşchii. 

Aceste burghie se execută cu unul sau mai multe tăişuri şi permit evacuarea 
exterioară sau interioară a aşchiilor (prin interiorul unei cozi tubulare de susţinere şi 
antrenare a părţii aşchietoare). 

Burghiele pot avea canale de evacuare elicoidale sau drepte. 
Burghiele cu canale elicoidale, folosite la executarea găurilor adânci, se 

realizează cu miezul mai gros, având diametrul d0 = 0,45D, necesar pentru mărirea 
stabilităţii sculei. Pentru asigurarea unei evacuări bune a aşchiilor, este absolut 
necesară fragmentarea lor, ceea ce se obţine prin ascuţirea suplimentară, în trepte, 
a conului tăişurilor. 

Aceste burghie se folosesc pentru diametre şi lungimi ale găurilor nu prea 
mari, respectiv  diametre cuprinse între 2 şi 20 mm, iar lungimea ≤ 25D, având în 
vedere stabilitatea lor redusă în timpul aşchierii. Prelucrarea se efectuează cu 
întreruperi (extragerea burghiului), pentru a permite sculei descărcarea de aşchii şi 
răcirea părţii active. 

Pentru diametre ale găurilor mai mari de 20 mm se pot folosi burghie 
elicoidale cu evacuarea interioară a aşchiilor, Fig. 14.18, la care lichidul de răcire, 

     Fig. 14.17a.     Fig. 14.17b. 
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Fig. 14.19 

Fig. 14.20 

sub presiune de 12 – 20 atm, este adus la tăişuri prin canalele periferice    (cuprinse 
între cele două faţete ale burghiului), de unde, împreună cu aşchiile, merge înapoi 
prin canalele elicoidale obişnuite, care comunică cu un alezaj central, practicat în 
coada burghiului. 

 
În multe cazuri de prelucrare a găurilor adânci, burghiele cu două tăişuri 

principale au fost înlocuite cu scule cu un singur tăiş principal, care detaşează 
aşchii de lăţime egală cu jumătate din diametru. Pentru preluarea forţelor de 
aşchiere, aceste scule se execută cu praguri de conducere speciale (patine), prin 
care se realizează o bună ghidare a burghielor pe direcţia găurii prelucrate. 

În cazul executării unor găuri de adâncime nu prea mare, pot fi utilizate 
burghie cu un singur tăiş, Fig. 14.19, fără canal special pentru lichidul de răcire, 
care lucrează cu aşchiere întreruptă. 

Aceste burghie pot fi utilizate pentru 
diametre cuprinse între 4 şi 36 mm. 
Conducerea sculei se realizează prin 
porţiunea cilindrică rezultată din forma 
constructivă a burghiului, iar tăişul principal 
se realizează perpendicular pe axa sculei, 
pentru a elimina forţa radială şi devierea 
burghiului.  

Pentru a evita blocarea burghiului în 
alezaj, tăişul principal se prelungeşte peste 

centru cu 0,2 – 0,5 mm pe 
100 mm. Aceste burghie pot 
lucra în material plin, 
precum şi la lărgirea unor 
găuri existente. În primul 
caz, este necesară 
executarea iniţială a unei 
găuri scurte, în vederea 
realizării conducerii sculei. 
Faţa de degajare este de 
regulă plană, cu unghiul γ 
egal cu zero, dar poate fi 
executată şi concavă, ceea 
ce are ca efect sfărâmarea 
aşchiilor. 

 
Fig. 14.18
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Fig. 14.21 

Pentru aşchierea continuă (fără extragerea intermitentă a sculei), se folosesc 
cu succes burghie de tipul celor prezentate în Fig. 14.20, cu un singur tăiş, care 
reprezintă o soluţie îmbunătăţită a construcţiei  
 
anterioare. De această dată, lichidul de răcire ajunge în zona de aşchiere, sub 
presiune, printr-un canal axial practicat prin coada burghiului, ceea ce permite 
desfăşurarea aşchierii în condiţii mult mai sigure şi cu un randament net superior. 
Aşchiile rezultate sunt evacuate prin canalul exterior al burghiului, fiind împinse de 
către lichidul de răcire. 

Burghiul are un singur tăiş principal format din două părţi, una exterioară şi 
alta interioară, iar vârful său, în vederea anulării forţelor radiale şi, deci, a realizării 
unei bune ghidări, este excentric, cu valoarea 0,25D, ceea ce face ca, în zona 
centrală a fundului găurii, să apară o proeminenţă conică, favorabilă stabilităţii 
axiale. 

Diametrele alezajelor pentru care 
se recomandă folosirea acestor burghie 
sunt cuprinse între 3 şi 30 mm. 

La executarea găurilor adânci, 
rezultate foarte bune se obţin şi cu 
burghiele la care evacuarea aşchiilor 
se efectuează prin interiorul sculei, iar 
aşchierea se desfăşoară în mod 
continuu. 

Burghiele care lucrează după 
această metodă, cu diametrele 
cuprinse între 30 şi 70 mm, se 
construiesc cu un singur tăiş principal, 
cu lungime egală cu jumătatea 
diametrului, iar forţa de aşchiere radială 
este preluată de pereţii găurii prin 
pragurile de conducere ale sculei, Fig. 14.21. 

Aceste burghie se compun din două părţi: capul de găurit, de secţiune 
cilindrică neprofilată, şi bara portsculă, sub formă de ţeavă, cu posibilitatea de 
asamblare printr-o îmbinare filetată. Tăişul aşchietor este de regulă din carburi 
metalice, dar poate fi şi din oţel rapid. Aşchierea se desfăşoară din plin, ceea ce 
necesită ascuţirea tăişului în aşa fel încât aşchiile să rezulte scurte şi, în acelaşi 
timp, fragmentate pe lăţime, pentru a permite o evacuare uşoară. În anumite situaţii, 
aceste burghie pot fi folosite şi pentru lărgirea sau adâncirea unor alezaje existente. 

14.7 Burghie care aşchiază cu recuperarea miezului (carotiere) 

Aceste burghie se folosesc, în general, la executarea găurilor cu diametrul 
mai mare de 70 mm şi numai pentru alezaje străpunse (de trecere). Se execută cu 
tăişul din carburi metalice sau oţel rapid, cu plăcuţa lipită sau fixată mecanic, Fig. 
14.22. 

La aceste burghie, lichidul de răcire ajunge în zona de aşchiere prin  
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Fig. 14.23

 
Fig. 14.22

spaţiul inelar format între peretele găurii 
şi diametrul exterior al sculei. 
Întoarcerea lichidului, împreună cu 
aşchiile, se realizează prin interiorul 
ţevii de susţinere, având ieşire la 
extremitatea acesteia. 

Lăţimea aşchiei, şi deci lungimea 
tăişului, se alege în funcţie de diametrul 
găurii, conform     tab. 14.2. 

 
 
                                                                                                    

Tab. 14.2   
Diametrul găurii 

[ mm ] 
Lungimea tăişului aşchietor 

[ mm ] 
70 20 

100 25 
150 30 
200 35 
300 40 

 
 Diametrul exterior al barei de găurit se poate calcula cu relaţia (14.44), în 

care D reprezintă diametrul găurii. 
 
D0 = 0,91D (14.44) 
 
La toate sculele pentru prelucrarea găurilor adânci, o importanţă de prim 

ordin revine fragmentării şi ruperii aşchiilor. În primul rând, avansul de rotaţie 
trebuie să fie astfel sincronizat cu viteza de aşchiere, încât să formeze aşchii rupte, 
deoarece aşchiile de curgere şi cele în benzi pot provoca blocări de evacuare. În 
cazul în care nu pot fi realizate aşchii de rupere, trebuie să se prevadă, pe tăişul 
sculelor, canale pentru fragmentarea aşchiilor, chiar în detrimentul durabilităţii 
muchiei. 

14.8 Burghie de centruire 

Burghiele de centruire sunt 
destinate prelucrării găurilor de centrare 
a pieselor de tip arbore, cu prindere între 
vârfuri. În Fig. 14.23 este prezentată 
construcţia unui burghiu de centruire 
etajat, care poate avea una sau mai 
multe trepte, în funcţie de forma găurii de 
centrare. 
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Fig. 14.24 

Fig. 14.25 

Elementele constructive ale acestor burghie se stabilesc în funcţie de 
diametrele şi adâncimile parţiale ale găurii ce urmează a fi prelucrată, iar parametrii 
geometrici se obţin astfel: faţa de degajare plană cu unghi zero, prin practicarea 
unor canale drepte ce servesc la evacuarea aşchiilor, iar feţele de aşezare sunt 
detalonate, obţinându-se unghiuri de aşezare pozitive. 

 

14.9 Ascuţirea burghielor elicoidale 

Ascuţirea burghielor elicoidale constă în generarea suprafeţelor de aşezare şi 
are drept scop imprimarea următoarelor calităţi părţii aşchietoare:  

• un unghi de aşezare crescător, de la exterior spre miezul burghiului; 
• geometrie convenabilă a burghiului în zona tăişului transversal; 
• calitate superioară a suprafeţelor de aşezare; 

În practică, sunt utilizate următoarele metode de bază pentru ascuţirea 
burghielor elicoidale:  

• Ascuţirea după o suprafaţă 
conică; 

• Ascuţirea după o suprafaţă 
cilindrică circulară; 

• Ascuţirea după o suprafaţă 
elicoidală; 

• Ascuţirea după o suprafaţă 
plană dublă; 

• Ascuţirea după o suprafaţă 
cilindro-eliptică. 

 
Procedeul de ascuţire după o suprafaţă 

conică, Fig. 14.24 (Bancroft-Washborne-
Stock), este cel mai cunoscut şi se 
caracterizează prin faptul că faţa de aşezare a 
burghiului rezultă de formă conică, ce se 
obţine prin mişcarea de rotaţie 1 a sculei 
abrazive, mişcarea de avans oscilator 2 a 
burghiului în jurul axei conului după care se 
face ascuţirea, mişcarea de avans pe 
adâncime 3 în lungul axei burghiului şi 
mişcarea 4, de oscilare frontală a sculei 
pentru uniformizarea uzurii. Unghiul de 
aşezare α > 0 se obţine datorită dezaxării cu 
valoarea K a axei sculei faţă de axa conului 
imaginar după care se face ascuţirea (pentru 
valoarea K = 0, ar rezulta şi α = 0). 

Din Fig. 14.24 se poate deduce, de 
asemenea, că detalonarea la periferie va 
rezulta mai mică decât la tăişul transversal, 
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Fig. 14.29 

deoarece curbura suprafeţei conului creşte spre vârf, în consecinţă şi unghiul 
primeşte aceeaşi variaţie. 

Ascuţirea după o suprafaţă conică se poate realiza şi conform Fig. 14.25     
(procedeul Weiseker). Specific acestui procedeu este faptul că axa burghiului face 
un unghi drept cu axa conului imaginar după care se realizează ascuţirea şi, ca 
atare, executând mişcarea de oscilaţie 2, descrie un con. La această metodă, 
variaţia unghiului α este descrescătoare către axa burghiului. 

Ascuţirea după o suprafaţă circulară, Fig. 14.26. În cazul în care axa de 
pendulare a burghiului este paralelă cu suprafaţa frontală a discului abraziv, faţa de 
aşezare a sculei rezultă cilindrică-circulară, iar unghiul de aşezare este constant de-
a lungul întregului tăiş. Mişcările de lucru sunt aceleaşi ca şi la procedeele conice. 

Ascuţirea după o suprafaţă elicoidală, Fig. 14.27, Fig. 14.28. 
Se poate realiza după procedeul Oliver sau Spiropoint-Cincinati, caracterizat 

prin faptul că faţa de aşezare a burghiului rezultă ca urmare a cinci mişcări de lucru:  
1) Mişcarea principală de aşchiere; 
2) Mişcarea de avans de rotaţie continuă în jurul axei proprii; 
3) Mişcarea de avans pe adâncime; 
4) Mişcarea planetară sau de ascilaţie a discului pentru uniformizarea 

uzurii; 
5) Mişcarea de avans de detalonare, imprimată discului abraziv (atâtea 

curse pe rotaţia burghiului câte tăişuri principale are acesta; de obicei    
z=2). 

 
Unghiul de aşezare ce se obţine este crescător spre centru, datorită legii de 

mişcare imprimată discului abraziv (mişcarea 5) şi poziţiei burghiului în raport cu 
axa sculei aşchietoare. 

 
Procedeul de ascuţire dublu plan, Fig. 14.29. 

Se caracterizează prin faptul că faţa de aşezare se 
compune din două suprafeţe plane intersectate, 
zona centrală a părţii aşchietoare rezultând de 
formă piramidală autocentrantă, obţinându-se 

 
         Fig. 14.26 

 
Fig. 14.28 

 
Fig. 14.27 
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simplu, prin copierea directă a formei plane a suprafeţei active a discului abraziv pe 
faţa de aşezare a sculei. 

Ascuţirea după o suprafaţă cilindro-eliptică, Fig. 14.30. Se caracterizează 
prin aceea că faţa de aşezare face parte dintr-un cilindru cu secţiune normală 
eliptică, sau este compusă din doi cilindri eliptici intersectaţi, zona centrală 
rezultând de formă piramidală, autocentrantă, mărginită de patru suprafeţe cilindro-
eliptice. 

 
Mişcarea de rotaţie principală, A, Fig. 14.30, este realizată de corpul abraziv 

în jurul axei proprii, conţinută într-un plan Q, înclinat cu unghiul a în raport cu 
direcţia avansului longitudinal B. Axa sculei abrazive este, de asemenea, înclinată 
cu un unghi, b, în raport cu planul determinat de axa burghiului şi direcţia avansului, 
B. 

Cea de a treia mişcare de lucru este mişcarea de avans pe adâncime, C. 
Suprafaţa activă a sculei abrazive are o formă hiperboloidală de rotaţie cu o 

pânză, fiind generată iniţial de un diamant amplasat în locul burghiului, cu vârful pe 
axa acestuia şi care execută mişcarea de avans rectiliniu B. 

Prin mişcarea rectilinie B a burghiului în raport cu scula aşchietoare, elipsele 
de proiecţie ale muchiei interioare, Ei şi a celei exterioare, Ee, vor genera doi cilindri 
eliptici intersectaţi, din care va face parte faţa de aşezare a burghiului. Dacă 
diferenţa dintre diametrul interior şi cel exterior ale sculei de tip oală este mică, pe 
măsura uzurii va apare o singură curbă generatoare continuă, intermediară, Em, 
care va genera cilindrul eliptic CE al feţei de aşezare a burghiului. 

Dacă se urmăreşte o ascuţire cu vârf piramidal autocentrant, diferenţa dintre 
elipsele Ei şi Ee trebuie să fie cât mai mare, scop în care se pot folosi două corpuri 
abrazive tip oală, concentrice. Acest tip de ascuţire are avantajul simplităţii 
cinematice, în raport cu procedeele anterioare prezentate, excepţie făcând 
ascuţirea dublu-plană, astfel încât necesită doar trei mişcări de lucru, burghiele 
având însă calităţi aşchietoare superioare. 

Fig. 14.30 
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14.10 Stabilirea procedeului de ascuţire optim 

Având în vedere cercetările experimentale efectuate, s-a constatat că 
procedeele de ascuţire, elicoidale şi dublu-plane, determină o forţă axială minimă în 
timpul burghierii, obţinându-se în acelaşi timp şi o creştere uşoară a durabilităţii. În 
cazul prelucrării materialelor dure, tăişul transversal, ascuţit după procedeul 
elicoidal, datorită unghiului de ascuţire mic, se slăbeşte şi se rotunjeşte, contribuind 
la scăderea durabilităţii. În aceste situaţii, cele mai bune rezultate dau burghiele 
elicoidale ascuţite după o suprafaţă conică, care se caracterizează prin tăişuri 
puternice şi bine consolidate, prin evacuarea bună a căldurii şi printr-un lucru liniştit. 

Ţinând seama de aceste elemente, în cazul burghielor de dimensiuni mici, D 
< 12 mm, şi care nu au tăişul transversal suplimentar ascuţit, ascuţirile optime sunt 
cele elicoidale, dublu plane şi cilindro-eliptice, care asigură forţe de burghiere 
minime. 

În cazul când se urmăreşte o precizie ridicată a prelucrării, ascuţirea optimă 
este ascuţirea elicoidală, Spiropoint-Cincinati, ascuţirea dublu cilindro-eliptică, cu 
vârf piramidal autocentrant. 

Pentru burghiele de dimensiuni mai mari, care au tăişul suplimentar ascuţit şi 
conul de atac dublu, ascuţirea optimă este cea după o suprafaţă conică. 

Datorită variaţiei unghiurilor de-a lungul celor două tăişuri principale, precum 
şi a existenţei tăişului transversal prevăzut cu unghi de degajare negativ, geometria 
burghielor elicoidale rezultată în urma ascuţirii normale, este în general 
nesatisfăcătoare. 

O îmbunătăţire a geometriei acestor tăişuri se obţine numai prin ascuţiri 
suplimentare:  

• Ajustarea tăişului transversal în sensul micşorării lungimii sale conduce 
la micşorarea forţei axiale şi fragmentarea parţială a aşchiilor în zona centrală; 

• Corijarea muchiilor principale şi ajustarea tăişului transversal realizează, 
pe lângă micşorarea forţei axiale, formarea mai bună a aşchiilor şi evacuarea 
căldurii, datorită micşorării unghiului de degajare; 

• Ajustarea faţetelor laterale are drept efect micşorarea frecării tăişurilor 
secundare cu pereţii laterali, precum şi diminuarea uzurii tăişurilor principale. 
Această operaţie se execută pe o lungime de 1,5 – 4 mm, cu imprimarea unui unghi 
de aşezare secundar α1 = 6° - 8° şi a unei microfeţe de lăţime f1 = 0,2 – 0,4 mm, 
fiind recomandată în cazul burghielor cu diametrul peste 12 mm. 
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CAPITOLUL 15:  ALEZOARE 
 

Alezoarele sunt scule de finisare folosite la prelucrarea finală a găurilor, 
asigurând obţinerea unor dimensiuni cuprinse în limitele treptelor de precizie 9 – 6. 
Se deosebesc de burghie şi adâncitoare prin numărul de dinţi mai mare, conul de 
atac mai lung şi prin stratul de material mai redus pe care-l îndepărtează. 

Ca urmare, procesul de aşchiere are ghidarea mai bună şi, în consecinţă, 
asigură o rugozitate mică a suprafeţelor prelucrate şi o precizie ridicată. 

15.1 Clasificarea alezoarelor 

În funcţie de modul de acţionare: 
• Alezoare cu acţiune manuală; 
• Alezoare de maşină. 
• În funcţie de construcţie: 
• Alezoare monobloc; 
• Alezoare cu dinţi demontabili din oţel rapid; 
• Alezoare cu plăcuţe din carburi metalice lipite; 
• Alezoare cu dinţi demontabili, armaţi cu plăcuţe din carburi 

metalice; 
După posibilitatea de reglare a diametrului: 

• Alezoare fixe; 
• Alezoare reglabile. 
• După destinaţie: 
• Alezoare pentru alezaje cilindrice; 
• Alezoare pentru alezaje conice. 

15.2 Stabilirea elementelor constructive 

La stabilirea elementelor constructive, se are în vedere faptul că, indiferent 
de tipul alezorului, principalele elemente constructive sunt aceleaşi, iar  
 

 
Fig. 15.1 
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determinarea lor se efectuează în mod identic. Ca elemente constructive principale 
ale alezorului se disting: (Fig. 15.1, Fig. 15.2) 

• Diametrul exterior; 
• Numărul de dinţi; 
• Profilul dinţilor în secţiune normală; 
• Împărţirea şi înclinarea dinţilor; 
• Geometria tăişurilor, etc 

Diametrul exterior al alezorului este elementul constructiv de bază, prin care 
se realizează diametrul final al găurii în limitele toleranţelor prescrise. La stabilirea 
diametrului trebuie să se asigure o rezervă de uzură suficientă pentru tăişuri, 
aceaste fiind şi o problemă economică. 

Diametrul exterior trebuie cuprins în câmpul  toleranţei de execuţie a piesei 
supusă prelucrării şi anume, foarte aproape de limita superioară, asigurând prin 
aceasta o utilizare raţională a sculei pe un timp cât mai mare posibil, ceea ce se 
realizează în cazul când pentru toleranţa de execuţie a alezorului se admite 35% 

din toleranţa de bază a găurii, având abaterea 
maximă cu 15% mai mică decât a piesei, iar 
abaterea minimă la jumătatea câmpului de 
toleranţă a piesei. În acest fel, pentru 
executarea diametrului exterior al alezorului, 
se utilizează circa 1/3 din toleranţa de execuţie 
a găurii, Fig. 15.3. 

Abaterea maximă a alezorului trebuie să 
fie sub abaterea maximă a găurii, întrucât, în 
cele mai multe cazuri şi la cele mai multe 
materiale, gaura alezată rezultă ceva mai 
mare, datorită lărgirii găurii, fapt ce trebuie avut 
în vedere la realizarea abaterii maxime, 
asigurând astfel o durată de serviciu cât mai 
mare, fără însă a produce rebuturi. 

 

  
Fig. 15.2 

Fig. 15.3 
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Ţinând seama de aceste considerente, dimensionarea diametrului exterior se 

face, în baza Fig. 15.3, conform relaţiei (15.1), în care Dnp este diametrul nominal al 
piesei, As este abaterea superioară a câmpului de toleranţă al piesei, iar Tp este 
toleranţa de execuţie a piesei. 

 
Dalezor = (Dnp ± As – 0,15Tp)-0,35Tp (15.1) 
  
Numărul de dinţi ai alezorului se stabileşte în baza unei soluţii de compromis, 

având în vedere că, odată cu creşterea acestuia, creşte forţa necesară antrenării 
sculei, însă, în acelaşi timp, creşte şi calitatea suprafeţei prelucrate. 

Numărul de dinţi depinde şi de construcţia alezoarelor şi anume: cele fixe se 
execută cu mai mulţi dinţi decât cele reglabile, întrucât la cele din urmă numărul 
mare de dinţi ar duce la slăbirea corpului alezorului. 

În general, la stabilirea aproximativă a numărului de dinţi, se pot utiliza 
formulele (15.2). 

Z = 2 + 1.5D, pentru materiale tenace 
Z = 4 + 1,5D,  pentru materiale casante (15.2) 

Numărul de dinţi al alezorului trebuie să fie par, pentru a permite măsurarea 
diametrului cu ajutorul micrometrului. Pentru alezoarele de maşină, de tip 
monobloc, se recomandă valorile cuprinse în Tab. 15.1. 
Tab. 15.1 
Diametrul 
alezorului D 
[ mm ] 

3 ÷ 10 11 ÷ 19 20 ÷ 30 32 ÷ 45 46 ÷ 50 50 ÷ 80 

Numărul 
optim de 
dinţi 

6 8 10 12 14 16 

 
La alezoarele de mână, atât la cele fixe, cât şi la cele reglabile, numărul de 

dinţi se alege mai mare decât la alezoarele de maşină, având în vedere necesitatea 
realizării unei mai bune conduceri a sculei la intrarea în material. 

Profilul dinţilor alezorului se stabileşte în funcţie de diametrul exterior şi  

Fig. 15.4  
Fig. 15.5 
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numărul de dinţi. Astfel, pentru alezoare cu diametrul până la 20 mm şi un număr 
mic de dinţi, spatele este plan, iar pentru diametre peste 20 mm şi un număr mare 
de dinţi, spatele este concav, Fig. 15.4, Fig. 15.5. 

La frezarea canalelor, atenţia trebuie îndreptată asupra realizării corecte a 
lăţimii faţetei f1. 

De asemenea, la profilul dinţilor, o importanţă deosebită are  şi lăţimea faţetei 
circulare fcil, întrucât aceasta determină durabilitatea tăişurilor. 

La ascuţire trebuie respectate valorile indicate în Tab. 15.2, valabile pentru 
prelucrarea oţelurilor. Pentru prelucrarea fontei, lăţimile faţetelor indicate trebuie 
amplificate cu 1,3, iar la prelucrarea materialelor uşoare cu 0,7. 

                                                                                                                                    
Tab. 15.2 

Diametru alezor D [ mm ] Lăţimea faţetei f1 [ mm ] 
3 – 6 0,4 
7 – 10 0,5 

11 – 12 0,7 
13 –15 0,9 
16 –23 1,1 
24 –30 1,3 
31 – 43 1,6 
44 – 59 1,9 
60 – 78 2,2 
1,0 – 2,0 0,05 
2,0 – 4,0 0,075 
4,0 – 6,5 0,1 
6,5 – 15,0 0,125 

15,0 – 30,0 0,15 
Peste 30 0,2 

 
Înclinarea dinţilor. Alezoarele pot avea dinţi drepţi (paraleli cu axa) sau dinţi 

înclinaţi (elicoidali). Cele mai utilizate sunt alezoarele cu dinţi drepţi, care s-au 
impus în exploatare, având şi avantajul măsurării 
sigure (cu micrometrul) a diametrului şi a 
executării şi întreţinerii mai simple. 

Alezoarele cu dinţi drepţi nu pot fi utulizate 
pentru găurilr prevăzute cu diverse canale, 
întrucât un tăiş iese totdeauna din aşchiere pe 
toată lungimea lui, provocând trepidaţia sculei, 
Fig. 15.6. 

La alezoarele cu dinţi elicoidali, aşchierea 
nu se întrerupe în cazul când înclinarea dinţilor 
respectă relaţia (15.3), în care b este lăţimea 
canalului, iar l lungimea de alezat. 

 

 
Fig. 15.6 
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l
btg =ω  

(15.3) 

 
Pentru evitarea efectului de tragere a sculei în gaură, sensul elicei dinţilor 

trebuie să fie opus direcţiei de aşchiere. Această dispunere a dinţilor înlătură 
desfacerea alezorului din sistemul de fixare al maşinii-unelte. Direcţia normală de 
aşchiere fiind pe dreapta, sensul dinţilor elicoidali este pe stânga. 

Dinţii elicoidali înclinaţi spre stânga nesesită o forţă de avans mai mare decât 
cei drepţi, iar aşchierea se desfăşoară în condiţii mai puţin favorabile. Cele mai 
bune condiţii de aşchiere le crează alezoarele cu dinţi uşor înclinaţi spre dreapta, 
până la 10°, care au avantajul lucrului cu γ pozitiv pe conul de atac, fără însă ca 
scula să fie trasă în alezaj. 

În cazul dinţilor înclinaţi pe stânga se admite: 
ω = 6° - 12°, pentru alezoare de mână; 
ω = 10° - 30°, pentru alezoare de maşină. 
Împărţirea dinţilor. Alezoarele pot fi executate cu dinţi uniform repartizaţi pe 

periferie sau cu pas variabil. 
Repartizarea neuniformă a dinţilor a apărut ca urmare a necesităţii evitării 

trepidaţiilor din timpul lucrului, la prelucrarea materialelor mai puţin omogene. În 
aceste cazuri, prin împărţirea inegală a dinţilor se evită vibraţiile sculei care se 
transmit suprafeţei găurii, deoarece la rotirea alezorului cu un pas, atacul dinţilor nu 
se produce în aceleaşi locuri, iar grosimea aşchiei diferă de la un dinte la altul. 
Vibraţiile alezorului, datorate neomogenităţii materialului prelucrat, conduc adesea 
la apariţia formei poligonale a găurii supuse operaţiei de alezare. 

Împărţirea dinţilor se poate face fie cu pas continuu, crescător pe întreaga 
periferie, Fig. 15.7, fie cu pas crescător numai pe jumătate din periferie, Fig. 15.8, 
după care pasul descreşte, sau cu repetarea împărţirii din prima jumătate, Fig. 15.9. 

 

 
Ultima soluţie este cea mai simplă, deoarece conduce la o sensibilă 

simplificare tehnologică, iar dinţii rezultă doi câte doi, diametral opuşi, ceea ce 
permite măsurarea diametrului cu ajutorul micrometrului. 

 

 
Fig. 15.7                                  Fig. 15.8                            Fig. 15.9 
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Repartizarea neunuformă a dinţilor pe periferie este necesară în special la 
alezoarele de mână cu dinţi drepţi 
şi la cele cu mică înclinare a 
dinţilor, sub 10°. La alezoarele cu 
dinţi elicoidali cu înclinare peste 
10° nu este necesară împărţirea 
inegală a dinţilor. 

Geometria alezoarelor. 
Geometria alezoarelor cu dinţi 
drepţi rezultă din Fig. 15.10a, 
pentru găuri deschise şi Fig. 
15.10b pentru găuri înfundate. 

La ambele forme, tăişurile 
conului de atac nu au faţete de 
conducere, fiind ascuţite în funcţie 
de calitatea materialului prelucrat. 
Pe această porţiune, unghiurile de 
degajare se aleg între 0° şi 7°, în 
funcţie de natura materialului 
prelucrat, iar unghiul de aşezare 

între 3° şi 8°. Pe partea de conducere unghiul de degajare este cuprins între 0° şi 
7°, iar unghiul de aşezare între 2° şi 4°, ce se realizeazădupă faţeta de conducere 
cilindrică, fcil. 

Conul de atac influenţează în cea mai mare măsură calitatea suprafeţei 
prelucrate, precum şi precizia găurii alezate. 

Principalele forme constructive 
ale conului de atac sunt prezentate în 
Fig. 15.11. 

• Forma (a) a conului 
de atac este adecvată în special 
pentru prelucrarea găurilor 
înfundate şi pentru toate 
calităţile de materiale; 
• Forma (b) a conului 

se recomandă pentru găuri străpunse, unghiul suplimentar de 45° având rolul de 
protecţie la rupere a tăişului principal, iar unghiul K°, având valori mai mici, 
realizează o secţiune de aşchie cu raport favorabil între grosimea şi lăţimea 

Fig. 15.10a 

Fig. 15.11 

 
Fig. 15.10b 

Fig. 15.12
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acesteia şi deci condiţii de aşchiere mai bune. În general, conul de atac este mai 
scurt la prelucrarea oţelului, K = 15° ÷ 45° şi mai lung pentru prelucrarea fontei, K = 
4° ÷ 30°, Fig. 15.12. 

Lungimea conului de atac nu trebuie crescută exagerat, datorită pericolului 
de suprasolicitare a tăişului, prin mărirea lăţimii (b) a aşchiei. 

Pentru alezoarele de maşină, conul de 
atac este mai scurt decât la cele antrenate 
manual, la care, pentru a asigura o mai bună 
ghidare, lungimea lui este de circa 1/4 din 
întreaga lungime a dinţilor. 

Întrucât conul de atac execută lucrul de 
aşchiere propriu-zis, partea cilindrică a 
alezorului are rol de calibrare şi se realizează 
cu o uşoară conicitate inversă, necesară în 
special la alezoarele de 
maşină. La alezoarele fără 
conicitate inversă ar putea 
să apară o mărire 
exagerată a suprafeţei de 
contact sculă-piesă, 
datorată uzurii rapide a 
porţiunii cilindrice, fapt ce 
conduce la scăderea 
diametrului exterior sub 
cotă şi la scoaterea din uz a 
alezorului, Fig. 15.13. 

La alezoarele de mână sunt recomandate următoarele dimensiuni, conform 
relaţiilor (15.4), Fig. 15.14. 

 
( )D5,31l1 −=  

D
3
1

4
1l2 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=  

( )D5,10l3 −=  

(15.4) 

  
Alte dimensiuni sunt conform STAS 1263-67. 
 
Soluţii constructive de alezoare reglabile. 
 
Alezorul reglabil cu dinţi demontabili din oţel rapid, Fig. 15.15, prezintă 

caracteristic lame aşchietoare montate în locaşuri practicate în corp, a căror bază 
este înclinată pentru a se realiza reglarea la dimensiune. Domeniul de reglare este 
diferit funcţie de dimensiunea nominală a alezorului şi cuprins între 1 şi 10 mm. 

Fig. 15.13 

Fig. 15.14 
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Alezorul extensibil, Fig. 15.16, are domeniul de construcţie cuprins între 8 şi 
50 mm. Domeniul de reglare este de la 0,15 până la 0,5 mm, funcţie de diametrul 
exterior. 

Alezorul este prevăzut cu canale longitudinale, iar reglarea se efectuează 
prin acţionarea unui şurub central ce apasă pe o bilă care alunecă într-un alezaj 
conic, deformând corpul, respectiv mărind diametrul alezorului. 

Alezoare conice 
Aceste scule lucrează în condiţii mai grele decât alezoarele cilindrice, 

deoarece aşchiază cu toată lungimea tăişului principal. Din acest motiv, pentru 
alezarea găurilor cu conicitate mai mare de 1:30, se realizează seturi de alezoare 
cuprinzând: 

• Un alezor de degroşare; 
• Un alezor de semifinisare sau prelucrare intermediară; 
• Un alezor de finisare. 

Alezoarele conice de degroşare, Fig. 15.17, se execută cu dinţii drepţi sau 
uşor înclinaţi pe stânga, dispuşi în trepte după o elice a cărui profil face ca fiecare 
din vârfurile dinţilor să se transforme în câte un cuţit simplu de prelucrare la interior, 
cu unghiul de atac principal egal cu 55°, iar cel de atac secundar 5°. În felul acesta 
aşchierea se desfăşoară în condiţii avantajoase, nemaifiind nevoie de fragmentatori 
de aşchii. 

Spatele dinţilor se execută prin detalonare, inclusiv ascuţire. Numărul de dinţi 
este relativ redus şi cuprins între 3 şi 10. 

 
Fig. 15.15

Fig. 15.16 
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Alezoarele de semifinisare, Fig. 15.18, au dinţii drepţi sau înclinaţi şi sunt 

prevăzuţi pe toată lungimea cu fragmentatori de aşchii, realizaţi sub formă de elice 
pe stânga, la o aşchiere normală pe dreapta. Numărul dinţilor este ceva mai mare şi 
cuprins între 5 şi 15. 

Alezoarele de finisare au dinţii drepţi pe toată lungimea utilă, fiind prevăzuţi 
cu o faţetă minimă de 0,05 mm, astfel încât frecarea să fie cât mai mică. 

 

Fig. 15.17 

 
Fig. 15.18 
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CAPITOLUL 16: FREZE 
 

Varietatea mare a suprafeţelor care pot fi realizate prin frezare impune un număr 
mare de freze cu forme constructive diferite. 

Frezele sunt scule cu mai mulţi dinţi aşchietori, reuniţi pe un corp unic, la care, 
datorită mişcării de rotaţie, fiecare din dinţi ajunge, printr-o succesiune repetată, în 
aşchiere. Numărul dinţilor variază în funcţie de tipul frezei, putând scădea în cazuri 
speciale până la un singur dinte. Dinţii desprind aşchii, de obicei numai în timpul 
unei perioade scurte din rotaţia sculei, astfel încât aşchierea întreruptă rezultată 
asigură o răcire bună a tăişurilor în timpul prelucrării. 

Caracteristică tuturor sculelor pentru frezare este mişcarea principală de rotaţie, 
în timp ce avansul se realizează prin deplasarea, fie a piesei, fie a sculei. 

În funcţie de scopul urmărit, frezele se construiesc cu tăişurile dispuse pe 
suprafaţa cilindrică (freze cilindrice), Fig. 16.1, sau cu tăişurile dispuse pe partea 
frontală a corpului de bază (freze frontale), Fig. 16.2, precum şi cu tăişuri dispuse 
atât pe suprafaţa cilindrică, cât şi pe cea frontală (freze cilindro-frontale), Fig. 16.3. 

16.1 Elementele frezării şi ale aşchiei la frezarea cu freze cilindrice 

La frezarea plană cu freze cilindrice cu dinţi elicoidali, grosimea aşchiei variază 
de-a lungul drumului de lucru activ al tăişurilor frezei. Aşchia detaşată rezultă, 
datorită mişcării relative, de forma unei virgule, a cărei secţiune este conturată de 
două cicloide şi creşte treptat de la zero până la valoarea maximă, Fig. 16.4.  

Secţiunea de aşchiere variabilă 
produce variaţia forţei de aşchiere, ceea ce 
se reflectă printr-o desfăşurare mai mult 
sau mai puţin neuniformă a aşchierii. 
Caracterul variabil al aşchiei face ca 
tăişurile frezei aflate în atac simultan să fie 
solicitate diferit. 

Întrucât aşchiile detaşate au o secţiune 
în formă de virgulă, secţiunea de aşchiere 
(A [mm2]) este produsul dintre grosimea de 
aşchiere efectivă (ae), care variază de-a 
lungul traiectoriei tăişului şi  

 

 
Fig. 16.1                        Fig. 16.2                        Fig. 16.3 

Fig. 16.4 
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lăţimea aşchiei (b), de asemenea variabilă. Grosimea aşchiei (amax) depinde de 
avansul pe dinte (Sd), adâncimea de aşchiere (t1) şi de diametrul frezei (D). 
Grosimea de aşchiere maximă rezultă din relaţiile (16.1) – (16.3), Fig. 16.4. 

 

maxdmax sinSa ϕ⋅=  (16.1) 
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Grosimea de aşchiere medie se află atunci când dintele frezei se găseşte la 

unghiul ϕmax/2, conform relaţiei (16.4). 
 

2
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(16.4) 

 
Ţinând cont că sinϕ/2 este dat de relaţia (16.5), rezultă în final relaţia (16.6). 
 

D
t

2
D
t211

2
cos1

2
sin e

e

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

=
−

=
ϕϕ

 

(16.5) 
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(16.6) 

 
Şi lăţimea (b) a aşchiei este variabilă, 

crescătoare de la valoarea zero la valoarea 
maximă   (bmax), Fig. 16.5. 

Valoarea instantanee a lăţimii aşchiei 
(bx), va fi dată de relaţia (16.7), în care ϕx 
este unghiul de poziţie a dintelui în planul 
frontal posterior al piesei prelucrate, iar ω, 
unghiul de înclinare ai dinţilor elicoidali. 

 
 
 
  

Fig. 16.5 
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Valoarea maximă a lăţimii aşchiei (bmax), va fi atinsă atunci când unghiul ϕx 

capătă valoarea dată de egalitatea (16.8). 
 

ωϕ tgB
2
D

x ⋅=⋅
  sau  D

Btg2
x

ωϕ =
 

(16.8) 

 
Mărimea secţiunii transversale (A) a aşchiei 

este de asemenea variabilă în timp, iar pentru 
determinarea ei se apelează la integrare, Fig. 16.6. 

Elementul de secţiune de aşchie (dAx) este dat 
de relaţia evidentă (16.9), în care ax şi bx sunt date 
de relaţiile (16. 10), (16.11). 

 

xxx badA ⋅=  (16.9) 
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Rezultă relaţia (16.12). 
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Prin integrare se obţine relaţia (16.13). 
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Fig. 16.6 
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Fig.16.7 

Secţiunea totală a aşchiei va fi dată de relaţia (16.14), în care, în afară de 
notaţiile cunoscute, k este numărul de dinţi aflaţi simultan pe arcul de contact. 

( )∑∑
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=
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==
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DSAA ϕϕ
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Particularităţile procesului de frezare 
 
Principala particularitate a procesului de frezare o reprezintă faptul că grosimea 

aşchiei (ax) este variabilă şi, ca urmare, există momente când aceasta este foarte 
mică, având valori apropiate de cele ale razei de bontire a tăişului. În asemenea 
momente, rolul feţei de degajare este preluat de raza de bontire, pe care unghiul de 
degajare are valori mici şi negative. Datorită acestui fapt, formarea aşchiei se 
produce cu comprimări plastice intense, cu deformaţii atât ale aşchiei, cât şi ale 
suprafeţei frezate. 

Pentru amorsarea procesului de frezare propriu-zis, este necesar ca grosimea 
(ax) să treacă de o “valoare critică minimă”. 

O altă particularitate a procesului de frezare o constituie faptul că, datorită 
parcurgerii unui unghi 2π - ϕ fără aşchiere, dintele frezei are timp să se răcească, 
mai ales în condiţiile prezenţei unui lichid de răcire-ungere, cu efecte pozitive 
asupra durabilităţii. Pe această bază, la aceeaşi viteză de aşchiere şi grosimi medii 
de aşchie, la frezare, durabilitatea este mai mare decât la alte scule cu acţiune 
continuă a dintelui. 

O a treia particularitate este legată de faptul că, pe arcul de contact se află 
simultan mai mulţi dinţi activi, ceea ce determină o productivitate sporită a aşchierii. 

16.2 Parametrii geometrici 
ai frezelor 

Pentru definirea parametrilor 
geometrici ai frezelor, se 
foloseşte un caz general, cel al 
frezelor cilindro-frontale, cu dinţi 
frontali şi cu dinţi elicoidali 
dispuşi pe partea cilindrică 
(dinţii frontali fiind de fapt o 
prelungire a dinţilor elicoidali, pe 
partea frontală). 

La o freză frontală se disting, 
Fig. 16.7. 

a) Pe partea cilindrică: 
1- Dinţi elicoidali; 
2- Canale elicoidale 
pentru cuprinderea şi 
evacuarea aşchiilor; 
3- Faţa de degajare a 
dinţilor elicoidali; 
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4- Faţa de aşezare; 
5- Tăişuri elicoidale. 
b) Pe partea frontală: 
6- Dinţi frontali, ca o continuare a dinţilor elicoidali; 
7- Canale frontale pentru aşchii; 
8- Tăişuri frontale principale; 
9- Tăişuri frontale secundare; 
10- Tăişuri frontale auxiliare; 
11, 12- Vârfuri ale dinţilor frontali. 
Unghiurile părţii aşchietoare, Fig. 16.7. 
La dinţii elicoidali: 

 ω, unghiul canalelor elicoidale; 
 γN, unghi de degajare normal; 
 αN, unghi de aşezare normal. 

La dinţii frontali: 
 K, unghi de atac principal; 
 K′, unghi de atac secundar; 
 K0, unghi de atac al tăişului auxiliar; 
 αNF, unghi de aşezare normal; 
 γNF, unghi de degajare normal. 

De asemenea, atât pentru dinţii elicoidali, cât şi pentru cei frontali, se pot defini 
parametrii geometrici în diferite plane secante la tăişurile acestora. 

Pentru realizarea unei desprinderi uşoare a aşchiilor, cu forţe de aşchiere mici şi 
pentru asigurarea unei rugozităţi cât mai bune a suprafeţelor frezate şi a unei 
durabilităţi convenabile, tăişurile trebuie prevăzute cu unghiuri de degajare pozitive. 

Unghiul de aşezare asigură pătrunderea uşoară a tăişului în material, fără frecări 
şi eforturi mari pe spatele dintelui. 

Unele valori recomandate sunt prezentate în Tab. 16.1. 
                                                                                                                                      

Tab. 16.1 
Geometria danturii frezelor cu tpişuri din carburi 
metalice Material de prelucrat 

γ° α° λ° K° 
σr 80daN/mm2 5 – 10 10 – 15 5 – 10 45 – 60 
σr 80 – 
120daN/mm2 0 – 5 6 – 10 5 – 0 45 – 50 Oţel 

σr 120daN/mm2 - 5 – 0 4 – 8 - 10 -  -5 60 
Fontă şi oţel austenitic 0 – 5 6 – 10 - 5 – 0 60 – 75 
Aliaje neferoase 10 – 15 15 – 20 10 – 15 60 

 
Unghiul de înclinare al dinţilor. În general, frezele se pot executa fie cu dinţi 

drepţi       (paraleli cu axa de rotaţie), fie cu dinţi înclinaţi. Prin avantajele pe care le 
oferă, privind uniformitatea prelucrării, durabilitatea, etc., dinţii înclinaţi sunt de 
preferat. Acest lucru a făcut ca, în toate cazurile unde este posibil, să se 
construiască freze numai cu dinţi înclinaţi. 
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Valoarea unghiului de înclinare se stabileşte funcţie de tipul frezei şi numărul de 
dinţi ai acesteia, având în vedere faptul că o dată cu creşterea unghiului ω se obţine 
o creştere a durabilităţii. Acest fenomen se explică prin scăderea încărcării unitare, 
pe de o parte, iar pe de altă parte, prin creşterea unghiului de degajare transversal 
γx. 

Ţinând seama de considerentele de mai sus, se pot recomanda următoarele 
valori pentru unghiul ω: 

pentru freze cilindrice cu dinţi deşi: 25° ÷ 35°; 
pentru freze cilindrice cu dinţi rari: 30° ÷ 60°; 
pentru freze disc bi şi tri-laterale: 15° ÷ 25°. 
La frezele cilindro-frontale, mărimea unghiului de înclinare trebuie să ţină seama 

de faptul că acest unghi este în acelaşi timp şi unghi de degajare longitudinal γy al 
tăişului principal frontal şi, ca atare, nu poate depăşi valoarea de 25° - 30°, întrucât, 
în caz contrar, tăişurile frontale rezultă excesiv de slăbite sub aspect termo-
mecanic. 

Unghiul de atac principal K se admite între 20° şi 60°, în funcţie de rigiditatea 
sistemului, iar unghiul de atac secundar K′, de 1°- 3°. 

Forma dinţilor. Prin forma lor, dinţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
stabilitate mecanică şi termică ridicată; 
canale spaţioase cu profil adecvat pentru cuprinderea şi evacuarea uşoară a 

aşchiilor; 
tendinţă redusă de fisurare în timpul tratamentului termic; 
execuţie uşoară; 
să asigure un număr cât mai mare de reascuţiri. 

Practic, se întâlnesc următoarele forme principale de dinţi şi canale pentru 
aşchii: Fig. 16.8a, dinte cu spate simplu plan cu faţetă; Fig. 16.8b, dinte cu spate 
dublu plan cu faţetă; Fig. 16.8c, dinte cu spate curbiliniu cu faţetă proeminentă. 

Unghiul η se adoptă între 45° - 50°, iar unghiul ν poate avea valori de 50°, 55°, 
60°, până la 110°, din 5 în 5. 

Înălţimea h a dintelui se poate aproxima cu relaţia (16.15). 
 

( )p6,05,0h −=
 

(16.15) 

 

 
Fig. 16.8 
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Raza la fundul canalului de aşchii se alege: r = 0,8 – 2 mm. 
Lăţimea optimă a faţetelor: fcil = 0,05 – 0,1 şi f1 = 0,8 – 2 mm. 
Dintele cu spate parabolic cu faţetă proeminentă a rezultat din tendinţa de a 

mări rezistenţa şi rigiditatea acestuia, de asemenea, pentru a permite creşterea 
înăţimii h, a numărului de ascuţiri posibile şi deci a duratei totale de exploatare a 
frezei. Pe această bază, a căpătat o largă răspândire, în special la construcţia 
frezelor cu dinţi rari: cilindrice, cilindro-frontale, etc. 

Diametrul exterior. La stabilirea valorii diametrului exterior, se are în vedere: 
realizarea unui consum minim de material pentru execuţia sculei; 
obţinerea în timpul prelucrării a unei productivităţi maxime; 
durabilitate ridicată în exploatare; 
stabilitate şi uniformitate în timpul lucrului; 
consum minim de energie; 
calitate ridicată a suprafeţei prelucrate. 
Satisfacerea în totalitate la valoarea maximă a acestor prformanţe este practic 

imposibilă, având în vedere variaţia lor diferită odată cu creşterea sau descreşterea 
diametrului. Astfel, creşterea diametrului frezei, Fig. 16.9, determină o micşorare a 
unghiului de contact, relaţia (16.16) şi a numărului de dinţi care aşchiază simultan. 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

D
t21arccosϕ

 (16.16) 

 
Tot odată, trebuie avut în vedere că la diametre 

mici, gaura frezei, respectiv dornul pe care se 
montează freza, va avea un diametru mic, ceea ce va 
determina o rigiditate scăzută a sculei în timpul 
lucrului. 

Urmărind Fig. 16.9, diametrul frezei se poate 
calcula conform relaţiei         (16.17), în care d este 
diametrul alezajului frezei, determinat din condiţiile de 
rezistenţă mecanică şi rigiditate, m0 este grosimea 
corpului frezei, m0 = 0,4d [mm], iar h este înălţimea 
dintelui frezei; h = 0,6p, la frezele cu dinţi drepţi şi h = 
(0,3 – 0,4)p, la frezele cu dinţi elicoidali. 

 
D = d + 2m0 + 2h  [mm] (16.17) 
 
Numărul de dinţi. La stabilirea numărului de dinţi ai frezelor se are în vedere că, 

odată cu creşterea acestuia, la o valoare constantă a diametrului sculei, apar 
următoarele efecte: 

scade avansul pe dinte Sd, grosimea medie şi maximă a aşchiei, precum şi 
încărcarea energetică unitară, cu efect pozitiv asupra durabilităţii şi calităţii 
suprafeţei prelucrate şi cu efect negativ asupra forţri şi momentului total de 
aşchiere; 

scad dimensiunile dintelui, ceea ce conduce la scăderea numărului de reascuţiri 
posibile şi a duratei totale de exploatere; 

Fig. 16.9 



Capitolul 16: Freze 
 

 153 

scad dimensiunile canalelor pentru cuprinderea şi evacuarea aşchiilor, cu pericol 
de blocare. 

Pe aceste considerente, se remarcă o tendinţă generală de folosire a frezelor cu 
dinţi rari. 

Micşorarea însă a numărului de dinţi, conduce la o intensificare a neuniformităţii 
frezării; din această cauză, la frezele cu dinţi drepţi, trebuie respectată condiţia 
minimală ca pe arcul de contact ϕ să fie simultan, cel puţin doi dinţi, relaţia (16.18), 
în care ϕ este unghiul de contact, dat de relaţia (16.19), iar δ este pasul unghiular al 
danturii, dat de relaţia (16.20). 

 
Zs > ϕ ≥ 2 (16.18) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

D
t21arccosϕ

 (16.19) 

z
2πδ =

 
(16.20) 

 
Rezultă relaţiile (16.21). 
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720z
 

(16.21) 

 
Lăţimea frezelor. Acest parametru se stabileşte în funcţie de tipul frezei, pe baza 

solicitărilor, sau în funcţie de necesităţile dictate de semifabricat, urmărind 
realizarea, în toate cazurile, a unei prelucrări cât mai uniforme. În general L ≤ 1,5D. 

16.3 Construcţii de freze 

Frezele sunt scule aşchietoare cu cea mai mare varietate de soluţii constructiv-
funcţionale, multe dintre acestea prezentând particularităţi cu totul deosebite în 
ceea ce priveşte calculul şi construcţia. În cele ce urmează, sunt prezentate câteva 
exemple. 

• Freze cilindrice. De regulă, frezele cilindrice, indiferent de tip, se execută cu dinţi 
elicoidali. Utilizarea cea mai frecventă o a frezele cu dinţi rari, la care unghiul de 
înclinare se alege între 30° şi 45°, în funcţie de natura materialului de prelucrat. 

Pentru diametre mici, până la 60 mm, frezele cilindrice se execută cu coadă, Fig. 
16.10, iar pentru diametre mari, cu alezaj. 

Forma preferată a dinţilor este cea parabolică, de egală rezistenţă.  
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Fig. 16.10 

În cazul frezelor cilindrice folosite la degroşare, se prevăd fregmentatori de 
aşchii, care sunt dispuşi pe elice în aşa fel încât părţile active ale dinţilor să fie 
suprapuse pe lăţime cu aproximativ 1 – 2 mm, necesar pentru realizarea unor 
suprafeţe plane continui. 

Pentru prelucrarea materialelor cu proprietăţi mecanice ridicate, frezele cilindrice 
se pot executa cu tăişurile din carburi metalice, Fig. 16.11, sub formă de plăcuţe 

lipite sau fixate mecanic. 
Freze cilindro-frontale. 

Aceste tipuri de freze 
prelucrează simultan două 
suprafeţe perpendiculare 
între ele, fiind prevăzute 
cu dinţi atât pe partea 
cilindrică, cât şi pe partea 
frontală. 

Diametrul exterior se 
stabileşte în funcţie de 
necesităţile tehnologice şi 
tipul frezei, fiind cuprins în 
general între 1 şi 160 mm. 

Pentru diametrele 
cuprinse între 1 şi 75 mm, 
se preferă construcţiile de 
freze cilindro-frontale 
având coadă cilindrică 
sau conică, iar pentru 
diametre mai mari se 
utilizează construcţiile de 
freze cu alezaj, Fig. 16.12. 

În raport de diametru, 
frezele cilindro-frontale au 
o lungime relativ mică, 
datorită fixării lor în 

 
Fig. 16.11 

Fig. 16.12 
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consolă, care nu permite aşchierea suprafeţelor prea mari. Din acest motiv, este 
indicat ca lungimea activă a acestor freze să fie cuprinsă în limitele l = 0,5D – 4D. 

• Frezele cilindro-frontale se diferenţiază între ele în funcţie de destinaţie, 
putând fi grupate în trei categorii, după cum urmează: 

Freze pentru canelat, destinate prelucrării 
canalelor înfundate; 

Freze pentru prelucrarea prin copiere a 
matriţelor; 

Freze cilindro-frontale cu destinaţie generală. 
Deosebirile între aceste trei tipuri de freze 

constă înprincipal în numărul de dinţi, precum şi în 
construcţia şi dispunerea specifică a tăişurilor 
frontale. 

Frezele cilindro-frontale de canelat se execută 
de regulă cu doi dinţi, având canale drepte sau 
elicoidale. Tăişurile frontale, la toate construcţiile, 

se execută cu unghi de atac nul, iar unul din dinţii aşchietori posedă muchie activă 
până la centrul sculei, Fig. 16.13a. Pentru diametre sub 5 mm, uona centrală se 
execută conică, Fig. 16.13b, obţinându-se o mai bună stabilitate a sculei în lucru. 

Frezele cilindro-frontale destinate pentru prelucrarea matriţelor, se execută cu 
tăişurile frontale drepte sau semicirculare. Dintre tăişurile frontale, unul se execută 
cu aşchiere până la centru, ca în cazul frezelor de canelat. 

Freze frontale. Frezele frontale, Fig. 16.2, sunt cele mai răspândite scule 
aşchietoare folosite la prelucrarea suprafeţelor plane de diverse dimensiuni. Ele se 
caracterizează prin existenţa unui singur rând de tăişuri aşchietoare, dispuse pe 
partea frontală a sculei. În funcţie de destinaţie, frezele frontale primesc diferite 
forme constructive, constând dintr-un corp de bază din oţel de construcţie, oţel 

turnat, sau la diametre foarte mari, 
din metale uşoare, şi din dinţi 
aşchietori ficşi (lipiţi) sau 
demontabili, având tăişurile din oţel 
rapid, carburi metalice sau oxizi 
sinterizaţi. 

În general, folosirea uneia sau 
alteia din soluţiile constructive 
indicate se stabileşte în funcţie de 
cerinţele concrete impuse 
prelucrării, natura materialului 
aşchiat, uşurinţa executării sculei, 
durabilitatea sa în exploatare, 
simplitatea efectuării reascuţirilor şi 
reglării la cotă a dinţilor, etc. 

În funcţie de diametrul exterior, 
frezele frontale se execută cu 
coadă, până la D = 40 mm şi cu 
alezaj peste această valoare. 

 
Fig. 16.13 

 
Fig. 16.14 
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Geometria tăişurilor frezelor frontale, Fig. 16.14, se măsoară la fel ca şi în cazul 
celorlalte tipuri de freze, în plan normal pe tăişul principal şi în celelalte două plane 
tehnologice, longitudinal şi transversal. 

Combinaţia dintre valorile unghiului de aşezare cu a celui de degajare face ca 
primul punct de pe tăiş care vine în contact cu materialul de prelucrat să fie situat în 
diverse locuri de pe tăiş, modificându-se dinamicitatea forţelor de aşchiere şi 
calitatea procesului de aşchiere. 

De asemenea, în cazul frezelor frontale, trebuie semnalate diferenţa dintre 
parametrii geometrici constructivi ai cuţitelor sau dinţilor demontabili şi parametrii 
geometrici constructivi ai sculei propriu-zise. Diferenţa se poate datora, în primul 
rând, dispoziţiei diferite a dinţilor în corpul de bază al frezei şi în al doilea rând 
poziţiei concrete a vârfurilor tăişurilor în raport cu planul axial. 

Pentru frezele frontale prevăzute cu plăcuţe din carburi metalice fixate mecanic, 
dispunerea acestora în corpul sculei se efectuează ca în Fig. 16.15, obţinându-se, 
după caz, unghiuri de aşchiere pozitive sau negative. 

Pentru prelucrări de degroşare simple, capetele de frezat sunt echipate cu 
plăcuţe cu vârful racordat, iar pentru finisare se utilizează plăcuţe cu faţete 
rectificate, fie pe ambele tăişuri, fie numai pe tăişul secundar. Necesitatea unei 
faţete pe tăişul secundar, K = 0, este condiţionată de realizarea netezimii suprafeţei 
generate. Astfel, capul de frezat poate fi construit cu plăcuţele având vârfurile 
racordate, cu excepţia unei plăcuţe de finisare, a cărui tăiş frontal, K° = 0°, acoperă 
cu lungimea lui mărimea avansului pe rotaţie al sculei. 

Capetele de frezat se construiesc într-un număr mare de variante. Partea 
aşchietoare poate fi realizată după cum urmează: 

Sub formă de lame din oţel rapid, fixate mecanic; 
Sub formă de cuţite prevăzute cu plăcuţe dure lipite; 
Sub formă de plăcuţă dură din carburi sinterizate, fixate mecanic direct pe corpul 

de bază. 

Fig. 16.15 
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Fixarea mecanică a părţii aşchietoare în corpul de bază trebuie să asigure o 
bună rigiditate şi siguranţă în timpul exploatării, să cuprindă un număr mic de 
elemente componente, să fie tehnologică şi uşor de acţionat. 

Pentru asigurarea unei rezerve de reascuţire cât mai mari, dinţii demontabili ai 
capetelor de frezat frontal sunt prevăzuţi cu elemente de reglare pe direcţie radială, 
iar alteori se prevăd şi posibilităţi de reglare pe două direcţii, atât radial, cât şi axial. 

 
Funcţionarea corespunzătoare, din punct de 

vedere al calităţii prelucrării prin aşchiere, se 
asigură numai în condiţiile îndeplinirii unor 
parametri de precizie înaltă a capului de frezat. 
Astfel, pentru bătaia radială se impun valori 
admisibile cuprinse între 0,03 – 0,05 mm, iar 
pentru bătaia frontală, valori cuprinse între 0,05 
– 0,08 mm. 

O soluţie constructivă care permite reglarea 
completă a poziţiei cuţitelor, atât în direcţie 
radială cât şi axială, este indicată în Fig. 16.16.  

Reglarea axială se realizează printr-un 
şurub cu cap cilindric şi local hexagonal, înşurubat în corpul frezei, care acţionează 
printr-un guler ce pătrunde într-un canal frezat pe partea suprafeţei de sprijin a 
corpului cuţitului. Reglarea radială se realizează prin rotirea unei bucşe excentrice, 
pe care se sprijină două cepuri aplicate pe suprafaţa laterală a corpului cuţitului. 

Fig. 16.16 

 
Fig. 16.17 
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Bucşa este prevăzută cu cap cilindric şi locaş hexagonal, pentru antrenare în 
mişcarea de rotaţie, iar la capătul opus are o gaură conică scurtă, necesară pentru 
blocarea bucşei după reglare, cu ajutorul unui cui conic. 

Întrucât construcţiile de capete de frezat cu reglare în două direcţii sunt deosebit 
de pretenţioase, în exploatare sunt preferate capete de frezat care asigură numai 
reglarea în plan frontal a cuţitelor, fiind mai simple. 

Capul de frezat cu cuţite armate cu plăcuţe din carburi metalice, Fig. 16.17, 
utilizat pentru frezarea oţelului şi diametre mari, peste 250 mm, are cuţitele fixate 
prin intermediul unor pene bilaterale, care fixează două cuţite simultan. Ascuţirea 
cuţitelor se realizează în stare asamblată. Scula este prevăzută cu două cuţite de 
finisare 1, având pe partea frontală tăişuri cu unghi de atac nul. De asemenea, în 
scopul realizării unei bune rugozităţi a suprafeţei aşchiate, cuţitele de finisare se 
reglează frontal mai în afară decât celelalte cuţite, cu 0,04 – 0,08 mm. 

 Capetele de frezat frontal, cu plăcuţe 
schimbabile, constituie construcţiile cele mai 
moderne, fiind astfel concepute încât să 
prezinte o universalitate cât mai mare în 
utilizare. Se urmăreşte, ca în funcţie de cerinţele 
fabricaţiei, capul de frezat să servească pentru 
frezarea suprafeţelor plane deschise, cât şi a 
celor de colţ, admiţând montarea diferitelor 
forme şi mărimi ale plăcuţelor în acelaşi corp de 
bază. Un astfel de cap de frezat este prezentat 
în Fig. 16.18. 

Corpul de bază, călit numai pe porţiunile 
supuse uzurii, face posibilă montarea plăcuţelor prin intermediul unor elemente de 
reazem şi strângere. Universalitatea sculei se realizează prin schimbarea 
elementelor de montare a plăcuţelor. Precizia înaltă de asamblare se realizează 
prin aşezarea plăcuţelor pe trei puncte de sprijin, fie în locaş, fie în elemente de 
reglare intermediare, precise şi adecvate ca formă, Fig. 16.19. 

Piesele de reglare, în care sunt instalate 
plăcuţele, se reazămă axial, de obicei pe un inel 
călit de poziţionare. 

La fixarea plăcuţelor prin intermediul unor piese 
de strângere, trebuie acordată importanţă 
dispunerii acestora, care poate fi în faţa sau în 
spatele plăcuţei. 

Toleranţa grosimii plăcuţei de ± 0,025 – 0,1 
mm, prevăzută în standardele în vigoare, 
influenţează bătaia radială şi frontală a capului de 
frezat în cazul în care elementele de strângere 
acţionează în faţa plăcuţelor, Fig. 16.20a, bătaia 

minimă posibilă putând fi redusă până la aproximativ 0,03 mm. Din acest motiv, 
trebuie preferată fixarea dinspre spatele plăcuţei, Fig. 16.20b, care mai are şi 
avantajul de a proteja corpul de bază de uzură şi deteriorare. 

 
Fig. 16.18 

 
Fig. 16.19 
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• Capete de frezat cu ascuţire 
continuă, Romascon. Necesitatea de a 
reduce cât mai mult timpul necesar pentru 
schimbarea sculei şi de a mări timpul de 
lucru efectiv al maşinii, a condus la 
construcţia unor capete de frezat la care 
ascuţirea tăişurilor se realizează printr-o 
simplă rectificare conică pe utilaje 
universale. Prin folosirea acestor construcţii 
se înlătură timpul de ascuţire mare, de 2 – 3 
ore, necesar refacerii tăişurilor pe maşini 

speciale de ascuţit dinte cu dinte, înlocuindu-l cu un timp de ascuţire redus la numai 
10 – 15 minute. Ţinând seama de faptul că timpul de schimbare al sculei este 
timpul necesitat pentru demontarea sculei uzate, ascuţirea tăişurilor uzate, 
montarea sculei ascuţite, inclusiv reglarea acesteia, rezultă avantajele mari ale 
simplificării ascuţirilor. 

Ideea care stă la baza acestor construcţii permite, prin poziţionarea diferită a 
tăişurilor, pentru aşchiere şi pentru ascuţire sau “detalonare”, evitarea operaţiilor de 
ascuţire clasică, dinte cu dinte, sau a operaţiei de detalonare, înlocuindu-le prin 
rectificări cilindrice, conice sau elicoidale, care pot fi realizate simplu şi continuu, 
folosind discuri abrazive mai mari. 

Sculele fabricate în ţară după acest principiu, sub denumirea Romascon, sunt 
rodul cercetărilor efectuate în laboratoarele Catedrei de maşini-unelte şi scule din 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, sub îndrumarea profesorului dr. ing. V. 
Belousov. 

Pentru a putea realiza poziţionarea cuţitelor, cerută de efectuarea rectificărilor 
de ascuţire continue, se recurge la cuţite cu coadă conică prevăzute cu un ştift 
radial, care pătrunde succesiv în nişte canale executate pe partea frontală a 
corpului frezei, dispuse astfel încât asigură poziţiile de ascuţire a feţei de degajare 
şi a celor de aşezare, precum şi poziţia de lucru a cuţitelor. 

După o serie întreagă de perfecţionări în domeniul frezelor frontale armate, cu 
ascuţire continuă, pentru suprafeţe plane deschise, s-a ajuns la soluţia din Fig. 
16.21, la care, în scopul realizării reascuţirii curente pe feţele de aşezare principale 

(p), auxiliare (a) şi de trecere (t), 
dintr-o singură poziţionare a 
dinţilor în corpul frezei, cu ştiftul 
de poziţionatr în poziţia P.A.T., 
axele dinţilor sunt înclinate spre 
interior cu un unghi de 15° în 
raport cu axa corpului. 

Pentru ascuţirea-egalizarea 
inţială a feţelor de degajare, la 
schimbarea setului de dinţi, sau la 
freza nouă, ştiftul de poziţionare 
este adus în poziţia (D), iar feţele 
de degajare se amplasează într-o 

Fig. 16.20 

 
Fig 16.21 
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suprafaţă conică exterioară, cu conicitatea corespunzătoare unghiului de degajare 
longitudinal. 

Pentru egalizarea iniţială a feţelor de aşezare secundare, ştiftul de poziţionare 
se amplasează în poziţia (S), feţele de aşezare secundare fiind aduse într-o 
suprafaţă conică exterioară, uşor rectificabilă. 

• Freze disc. Frezele disc sunt freze cilindrice sau cilindro-frontale, care au o lăţime 
mică în raport cu diametrul. Ele se utilizează în principal pentru frezarea canalelor, 
crestăturilor, suprafeţelor plane de lăţime mică şi perpendiculare între ele şi pentru 
debitarea metalelor. 

După modul de repartiţie al dinţilor, frezele disc se execută cu unul, două sau 
trei rânduri de tăişuri, dispuse pe suprafaţa cilindrică şi feţele laterale. 

Frezele disc cu un singur rând de tăişuri sunt prevăzute cu tăişuri numai pe 
partea cilindrică, Fig. 16.22. Se utilizează la frezarea unor canale de adâncime 

redusă, a canalelor de pană, etc. 
Forma dinţilor este cu spatele plan, 

având unghiul ν = 55° - 60°. Elementele 
constructive ale acestor freze se determină 
astfel: h = (0,4 – 0,5)p; r = 1,5 – 2 mm; f1 = 
0,8 – 2 mm; f = 1 – 1,5 mm;         γ = 5° - 
15°, în funcţie de materialul prelucrat; α = 
4° - 8°.  

Lăţimea (B) şi 
diametrul exterior se 
stabilesc în funcţie de 
necesităţi: B = 3 ÷ 20 
mm; D = 30 ÷ 100 mm. 

Suprafeţele frontale 
ale frezelor sunt înclinate 
sub un unghi de atac 
secundar K′ = 0°30′, 
spre interior, pentru a 
micşora frecarea de 
pereţii canalului, 

păstrând însă în apropierea colţurilor faţete laterale, f, de 1 – 1,5 mm, ceea ce 
asigură o aşchiere mai liniştită. 

Frezele circulare cu diametrul mai mare de 250 mm se execută cu dinţii sub 
formă de segmenţi demontabili, din oţel rapid. Fixarea segmenţilor, Fig. 16.23, se 
face cu ajutorul niturilor pe discul cilindric, care este de fapt corpul frezei. Forma 
dinţilor este cu spate parabolic, prevăzuţi cu teşituri la 45° din doi în doi dinţi. 
Înălţimea (B) a dinţilor variază de la dinte la dinte şi anume din doi în doi, cu 
valoarea h0, fiind mai mică la dinţii fără teşitură. 

Frezele unghiulare servesc la prelucrarea suprafeţelor profilate conturate cu linii 
drepte, ca de exemplu ghidaje unghiulare sau prismatice, canale, etc. Prin 
dispunerea tăişurilor, aceste freze pot prelucra simultan două suprafeţe plane de 
lăţime mică, care formează un unghi ascuţit între ele, Fig. 16.24. 

 
Fig. 16.22 

Fig. 16.23 
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Frezele cu profil biconic nu necesită 
degajări laterale, deoarece scula de ordinul 2 
care generează dantura poate ieşi liber din 
aşchiere. Întrucât tăişurile frezelor se execută 
pe suprafeţe scurte, forma acestora este 
strâns legată de posibilităţile de execuţie 
existente. 

Frezele cu dinţi detalonaţi sunt destinate 
îndeosebi prelucrării suprafeţelor profilate, cu 
profil curbiliniu, Fig. 16.25. 

La aceste scule, o condiţie indispensabilă 
este păstrarea precisă a profilului după 
reascuţiri. Această condiţie de bază nu poate 
fi satisfăcută de frezele cu dinţi frezaţi. 

Frezele profilate cu dinţi detalonaţi 
destinate operaţiilor de finisare se execută cu 
faţa de degajare situată riguros în plan radial-
axial, rezultând astfel unghiuri de degajare 
nule, iar ascuţirea-reascuţirea se practică 
exclusiv pe faţa de degajare, prin rectificări 
plane. 

Unghiurile de aşezare rezultate la 
detelonare au valori relativ mici, de obicei nu 
pot depăşi 12°. 

La dintele detalonat, faţa de aşezare este o suprafaţă profilată, conturată de o 
curbă de detalonare, o curbă generată prin operaţia de detalonare a spatelui 
dintelui. 

Unghiul de aşezare în vârful profilului rezultă din mărimea de detalonare K, 
conform relaţiei           (16.22). 

 

D
KZtg
π

α =
  [mm] 

(16.22) 

 
Profilul de generare al frezei detalonate este profilul în planul feţei de degajare. 

Acasta este deci identic cu profilul de executat în cazul dispoziţei radiale a feţei de 
degajare, când unghiul de degajare este nul. La feţele de degajare care nu sunt 
dispuse în plan radial, profilul de generare diferă de profilul de executat şi impune o 
corijare corespunzătoare, pentru generarea corectă a profilului. 

Corijarea profilului dintelui se reduce la calcularea profilului în două plane: 
În planul de degajare al dintelui, important pentru măsurare (profil de generare); 
În planul radial, important pentru profilul sculei care execută freza detalonată. 
Profilul piesei este generat de profilul de generare AB, Fig. 16.26. 
La trecerea dintelui prin semifabricat, înălţimea profilului de executat (h0) va fi 

determinată de punctele (A) şi (B), situate pe faţa de degajare. Întrucât punctul (B) 
în rotaţie descrie un arc de cerc, ajungând în punctul (D), realizează profilul în 
semifabricat, distanţa AD reprezentând înălţimea (hp) a profilului. 

 
Fig. 16.24 

Fig. 16.25 
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Înălţimea profilului dintelui (hf) este conturată de curbele de detalonare ale 
punctelor (A) şi          (B), fiind egală cu distanţa AC. Diferenţa între cele două 
înălţimi este dată de mărimea corespunzătoare a unghiului la centru ϕ, relaţia 
(16.23). 

 

fp hh −=∆
 (16.23) 

 
Cunoscând mărimea de detalonare K, ce corespunde unui unghi la centru δ, dat 

de relaţia (16.24), adâncimea de detalonare (∆) rezultă conform relaţiei (16.25). 
 

Z
360

=δ
 

(16.24) 

360
KZϕ∆ =

 
(16.25) 

 
Unghiul la centru ϕ se determină din triunghiurile AOE şi BOE, conform relaţiilor 

(16.26) – (16.31). 
 

OEsinrsinra 1 === ϕγ
 

(16.26) 
ϕγψ +=

 (16.27) 
r1 = r – hp (16.28) 

( ) ( )ϕγγ +−= sinhrsinr p  (16.29) 

phr
sinrarcsin
−
⋅

=+
γϕγ

 (16.30) 

γγϕ −
−
⋅

=
phr

sinrarcsin
 (16.31) 

 

Fig. 16.26 
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Profilul de generare pe faţa de degajare rezultă din triunghiul AOB, conform 
relaţiilor (16.32). 

 

γϕ sin
CB

sin
AB

=
 

γγ
ϕ

γ
ϕ h

sin
sinr

sin
sinOBAB 1 ===

 

(16.32) 

 
Profilul sculei în plan normal la faţa de aşezare, respectiv în plan radial, se 

calculează conform relaţiei (16.33). 
 

∆−= pf hh
 (16.33) 

 
Numai înălţimile profilului suferă modificări, lăţimea profilului, fiind mărime axială, 

nu se modifică. 
La formele de profil cu flancuri drepte, Fig. 16.26, sau forme asemănătoare, se 

determină şi unghiurile de profil (unghiurile flancurilor), conform relaţiilor (16.34), 
(16.35). 

 
 

ffpp tghtgh εε =
 

(16.34) 

f

pp
f h

tgh
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ε
ε

⋅
=

 (16.35) 

 
Metoda de calcul indicată se aplică numai profilelor conturate de linii drepte. 

Corijarea profilelor curbilinii fiind mai complicată, în practică se renunţă la aceasta, 
în cazul profilelor lipsite de precizie, iar la profilele precise se evită corijarea la 
operaţiile de finisare, prin adoptarea unghiului de degajare nul. 

Elementele constructive ale frezelor detalonate. La proiectarea frezelor 
detalonate, importanţa cea mai mare trebuie 
acordată alegerii corecte a pasului dinţilor, a 
grosimii dintelui şi a golului dintre dinţi. Aceste 
elemente sunt legate de alegerea 
corespunzătoare a diametrului exterior al frezei, 
a formei şi adâncimii canalelor şi a unghiului de 
detelonare. 

Forma, lăţimea şi adâncimea profilului 
determină un anumit diametru minim, prin care 
se ia în considerare o grosime suficientă (m) 
pentru inelul plin al frezei şi posibilitatea unei 
eventuale recondiţionări a frezei prin detalonare, 
Fig. 16.27. 

 
Fig. 16.27 
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Diametrul alezajului se alege ca şi la frezele cu dinţi frezaţi, utilizând dornurile 
normalizate: 16; 22; 27; 32 – 40, în funcţie de diametrul exterior preliminar. 

Grosimea inelului plin al frezei se determină cu relaţia (16.36). 
 

( )d5,03,0m −=
 

(16.36) 
 
Înălţimea dintelui (H) se determină cu ajutorul celor trei elemente componente, 

înălţimea profilului (h), detalonarea (K) şi raza de racordare (r) a fundului dintelui, 
conform relaţiei (16.37). 

 
rKhH ++=

 
(16.37) 

 
La alegerea numărului de 

dinţi se va avea în vedere ca 
lăţimea (l) la baza dintelui să 
fie suficient de mare pentru a 
evita ruperea acestuia. La 
frezele detelonate, numărul 
de dinţi se micşorează pe 
măsură ce diametrul frezei 
creşte. 

În cazul profilelor 
rectificate (freze melc, freze 
pentru filetare, etc.), dintele 

frezelor trebuie supus la o detelonare suplimentară. Astfel, dintele prezintă două 
detalonări, o detalonare realizată prin strunjire, K1 = (1,2 – 1,35)K şi o detalonare de 
rectificare, de mărime K, funcţie de unghiul de aşezare care a fost adoptat. 

Un rol important îl are şi golul dintre dinţi. Acesta trebuie să asigure cuprinderea 
aşchiilor şi evacuarea lor fără slăbirea rezistenţei mecanice a dinţilor. 

Parametrii care definesc complet faţa posterioară a dintelui detalonat (profilul 
transversal) sunt ilustraţi în Fig. 16.28. 

Unghiul canalului dintre dinţi, 
β

, variază în limite strânse, valoarea acestuia 
fiind de 20° - 25°. Mărimea lui este condiţionată de unghiul cursei în gol ϕg, care, la 
rândul lui, este funcţie de unghiul camei de detalonare. Obişnuit unghiul ϕg este dat 
de relaţia (16.38), în care ε este pasul unghiular, dat de relaţia (16.39). 

 

εϕ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

8
1;

6
1;

4
1

g  (16.38) 

Z
360

=ε
 

(16.39) 

 
Unghiurile de siguranţă ϕ1 şi ϕ2 au valori de 1° - 2° şi asigură intrarea şi ieşirea 

cuţitului de detalonat în timpul lucrului. 

 
Fig. 16.28 
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