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THE SHARPENING OF THE TWIST DRILLS - PERFORMANCE IN THE ECONOMY 
MACHINING - ABSTRACT: The machining technology is the generation of surfaces by chip 
removal. This process is the basis of building machine tools, machines that generate surfaces by 
removing a tooling allowance using the cutting edges of tools. The whole process is accompanied 
by a set of physical and mechanical phenomena upon conversion processing chips addition, their 
deployment and generation of new surfaces. The paper, presents some aspects of increased 
performance cutting tools, twist drills, with reference to the sharpening methods, case of the 
hyperboloidal sharpening of the helical drills with three curved cutting-edges.  
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REZUMAT: Procesul tehnologic de prelucrare prin aşchiere este procesul de generare a 
suprafeţelor prin îndepărtare de aşchii. Acest proces stă la baza construcţiei maşinilor-unelte, 
maşini care generează suprafeţe prin îndepărtarea unui adaos de prelucrare cu ajutorul tăişurilor 
sculelor aşchietoare. Întregul proces este însoţit de un ansamblu de fenomene fizico-mecanice ca 
urmare a transformării adaosului de prelucrare în aşchii, detaşării acestora şi generării unei noi 
suprafeţe. În lucrare, se prezintă unele aspecte privind creşterea performanţelor sculelor 
aşchietoare, cu referire la burghiele elicoidale, prin prisma metodelor de ascuțire, cazul particular 
al ascuțirii hiperboloidale a burghielor elicoidale cu trei tăișuri curbilinii.  

Cuvinte cheie: fabricație, scule așchietoare, burghiu elicoidal, ascuțire hiperboloidală.  

1. INTRODUCERE 

Aşchierea metalelor, ca procedeu de obţinere a unei 
piese, presupune participarea mai ultor elemente 
diferite (Astakhov, 2010): scula aşchietoare, 
confecţionată dintr-un material adecvat şi cu 
geometria necesară utilizării ei; regimul de aşchiere 
cu parametrii săi (adâncime de aşchiere, avans, viteză 
de aşchiere); materialul de prelucrat, cu calităţile sale 
tehnologico-mecanice;  condiţiile de aşchiere (uscată, 
umedă, la rece sau la cald etc.); maşina-unealtă cu 
cinematica specifică. O sinteză în ceea ce priveşte 
economia fabricaţiei, ar rezulta că aceasta ar 
presupune (Sandvick, 2013): costuri variabile 
implicate în producţie (scule, consumabile: 3-5%; 
materia primă: 17%), costuri care decurg fără 
producţie (maşini-unelte şi dispozitive: 29%; forţa de 
muncă bine calificată: 29%; clădiri, administraţie, 
etc.: 22%). În ceea ce priveşte sculele aşchietoare, 
costul acestora reprezintă circa 3-5% din preţul total 

de producţie, însă optimizarea parametrilor de 
aşchiere şi utilizarea de scule speciale pot reduce 
costul pe produs cu aproximativ 15% (Sandvick, 
2013).  
S-au identificat astfel căile de scădere a costurilor şi 
amortizare în cazul sculelor aşchietoare, punându-se 
accentul pe o serie de elemente de tipul: prelucrarea 
reperelor dintr-o singură trecere;  folosirea de maşini-
unelte şi scule multi-task;  folosirea de sisteme 
moderne de prindere a sculelor în maşinile multi-
task; agrearea de metode noi de prelucrare; 
practicarea unui management al sculelor eficient etc.  
Astfel, regulile pieţei au impus apariţia a foarte mulţi 
producători (Mag, Mori Seiki etc.), figura 1, care 
furnizează maşinile-unelte împreună cu sculele 
aferente provenienţei maşinii-unelte şi a sculelor din 
aceeaşi sursă, asigurând utilizarea optimă a 
capacităţii lor, însă cheltuielile de achiziţionare a 
acestor complexe de maşini, plus sculele așchietoare, 
sunt uneori foarte mari şi nu întotdeauna justificate. 
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Fig. 1 Primii zece producători mondiali de maşini-unelte (Tehnică şi Tehnologie, 2/2010) 

 

2.BURGHIELE ELICOIDALE 

Dintre procedeele de prelucrare prin aşchiere, 
burghierea reprezintă circa 36% din totalul 
prelucrărilor prin aşchiere, consumând aproape 42% 
din timpul alocat prelucrării în procesele de aşchiere 
(López de Lacalle et. al., 2011). În industria de 
automobile, de exemplu, prelucrarea alezajelor este 
considerată un proces de prelucrare complex, acesta 
reprezentând circa 50% din totalul proceselor de 
prelucrare mecanică (Wu et. al., 2009). Într-un atelier 
de mărime mijlocie, 35% din operaţiile de lucru şi 
40% din numărul de ore-maşini pe an sunt rezervate 
prelucrării alezajelor, în timp ce la fabricarea pieselor 
prismatice, prelucrarea alezajelor reprezintă o 
participare de 90% din numărul de operaţii şi 70% 
din timpul de prelucrare (Fetecău et. al., 2009). În 
ceea ce priveşte ponderea procesului de găurire din 
totalul prelucrărilor ce definesc un anumit reper, 
exemplificative sunt figurile 2 şi 3, în care se prezintă 
detalii legate de ponderea operaţiilor de găurire cu 
burghie HSS (High Speed Steel) a două repere de 
autovehicul (un cheson de uşă şi o dublură de 
capotă), realizate în cadrul Serviciului Tehnic Matriţe 
Dacia (Grup Renault România, 2013). 
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Fig. 2 Ponderea operaţiilor de găurire din total prelucrări, 
reper cheson uşă (Grup Renault România, 2013) 

 

260

858

649

421 388

30
12%

169
20%

133
20% 82

20%
74

19%

0

300

600

900

1 - OP10 2 - OP20 3 - OP30 4 - OP40 5 - OP50

Total prelucrari Total gaurire

 
 

Fig. 3 Ponderea operaţiilor de găurire din total prelucrări, 
reper dublură capotă (Grup Renault România, 2013) 
 
Burghiele elicoidale, datorită variaţiei mărimii 
unghiurilor în lungul tăişurilor principale, precum şi 
a existenţei tăişului transversal cu unghi de degajare 
negativ, au o geometrie, în general, nesatisfăcătoare. 
Cele mai importante elemente ale geometriei unui 
burghiu elicoidal cu două tăişuri rectilinii sunt 
definite în figura 4. 
 

 
 

Fig. 4 Elemente ale geometriei burghielor elicoidale 
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- Unghiul de înclinare al canalelor elicoidale, ω, se 
defineşte prin relaţia:  

D
tg

p


                              (1) 

în care: D este diametrul burghiului; p – pasul elicei. 

- Unghiul de degajare, x , este egal cu ω în acelaşi 

punct, rezultând relaţia: 

M
M

x
D

tg tg
D

                                (2) 

cu MD - diametrul burghiului într-un punct M de pe 

tăiş. Valoarea lui x diferă de la un punct la altul pe 

tăiş, fiind maximă la exterior şi minimă spre centru.  

- Unghiul de degajare normal, n , este legat de 

parametrii constructivi prin relaţia: 
 

 sin cos
M Mx n M M Mtg tg tg          (3) 

M  - unghi de atac pentru un punct M de pe muchia 

de aşchiere; M – unghi de înclinare al tăişului.  

- Unghiul de aşezare normal, n , se obţine prin 

ascuţire, legea de variaţie a acestuia depinde de tipul 
suprafeţei realizate, care poate fi: conică, elicoidală, 
cilindrică, cilindro-eliptică sau plană. Mărirea 
capacităţii de aşchiere a burghielor prin stabilirea unei 
forme şi geometrii optime a părţii aşchietoare se poate 
concretiza în aspecte economice importante. Au fost 
imaginate multiple soluţii pentru ameliorarea 
calităţilor burghielor, printre acestea numărându-se şi 
procedeele de ascuţire.   

3. ASCUȚIREA BURGHIELOR 
ELICOIDALE 

Suprafeţa de aşezare principală rezultă ca 
înfăşurătoare a suprafeţei periferice active a corpului 
abraziv, prin care se realizează un unghi de aşezare 
variabil, crescător de la periferie către axa burghiului. 
Faţa de aşezare se ascute după o suprafaţă conică, 
cilindrică, elicoidală, plană etc., figura 5. 

3.1 Procedee de ascuţire a burghielor elicoidale 
cu două tăişuri rectilinii 

Acuţirea conică (metodele Bancroft, Wiesker, 
Washborne, Stocks) asigură, datorită feţei de aşezare 
conice, o variaţie a mărimii unghiului de aşezare 
constructiv spre axa burghiului.  
La ascuţirea cilindrică (metoda Blau), suprafaţa de 
aşezare face parte din suprafaţa laterală a unui 
cilindru de revoluţie.  
Ascuţirea elicoidală asigură o creştere a unghiului de 
aşezare constructiv spre axa burghiului, existând mai 
multe procedee, diferenţiate prin detalii constructive 
(Oliver 1, Oliver 2, Oliver 3, Suhov, cu axe paralele, 
Spiropoint Cincinnati, Ernst–Haggerty). 

 

Fig. 5 Metode de ascuţire a suprafeţelor de aşezare la 
burghiele cu tăişuri rectilinii 

Ascuţirea plană - poate fi simplă sau dublu plană. 
Metoda de ascuţire plană este o metodă simplă 
datorită numărului mic de mişcări necesare, iar 
metoda de ascuţire dublu plană are caracteristic 
faptul că suprafaţa de aşezare se obține prin două 
poziţionări ale burghiului în raport cu corpul abraziv.  
 
Ascuţiri speciale ale suprafeţelor de aşezare  
Operaţiile caracteristice ascuţirilor suplimentare se 
referă la ajustarea tăişului transversal, la modificarea 
constructivă a părţii aşchietoare pentru fragmentarea 
aşchiilor, la ajustarea faţetelor elicoidale, prin care se 
obţine o micşorare a frecării tăişurilor secundare cu 
pereţii laterali ai găurii, precum şi o diminuare a 
uzurii vârfurilor principale etc., figurile 6÷10.  
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Fig. 6 Ascuţire dublă, cu ajustarea tăişului transversal 
 
  - unghi de înclinare al tăişului transversal; 

02 ; 2   - unghiuri la vârf. 
 

 
 

Fig. 7 Ascuţire Kubota (Kubota, 1987)  
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Fig. 8 Ascuţire Bouzounie (Bouzounie, 1997) 
 

 
 

Fig. 9 Ascuţire Sumitomo cu 2 faţete centrale 
(SV&Toolbox, 2012) 

 
 

Fig. 10 Ascuţire Hertel cu faţete suplimentare 
(SV&Toolbox, 2012) 

 
Odată cu apariţia maşinilor-unelte cu comandă 
numerică, dublate de dezvoltarea mediilor grafice, se 
pot realiza, practic, multiple alte ascuţiri la vârf. 
Avantajul utilizării acestor mașini este acela că se pot 
utiliza algoritmi care aproximează corect şi 
realizează perfect, matematic, mişcările necesare, 
figura 11.  
 

 
a.  b.  c. 

 
d.  e.  f. 

Fig. 11 Ascuţiri obţinute prin modelare grafică: conică (a); 
dublu plană cu vârf piramidal (b); dublu plană cu ajustare 
tăiş transversal (c); conică cu ajustare tăiş transversal (d); 
conică cu corecţie plană tăiş principal (e); conică, pentru 
burghie cu canale de răcire (f) - (Zhu, 2011) 

   
3.2 Procedee de ascuţire a burghielor elicoidale 
cu  două tăișuri curbe și multi-tăiș curbe 

Trecerea de la burghiele standard cu două tăişuri 
principale la cele multi-tăiş s-a făcut cu scopul 

îmbunătăţirii stabilităţii axei burghiului în alezaj, 
apărând totodată şi modificări în ceea ce priveşte 
forţa axială sau momentul de torsiune. Pentru 
ascuţirea burghielor elicoidale cu tăişuri curbe, 
trebuie să se ţină cont de suprafaţa de ascuţire 
(cilindrică, conică, toroidală etc.), dar şi de forma 
muchiei de aşchiere principală – circulară, eliptică 
etc. 
 
Ascuţirea toroidală a burghiului elicoidal cu două 
tăișuri curbe  
Această metodă presupune ca la ascuţirea suprafeţei 
de aşezare să se folosească o suprafaţă profilată a 
unui corp abraziv de revoluţie, care execută o 
mişcare de rotaţie în jurul axei proprii, I, ascuţirea 
realizându-se printr-o mişcare de oscilaţie a 
burghiului în jurul axei unui tor, II, ce generează 
suprafaţa de aşezare, mişcarea de avans axială a 
burghiului realizându-se în lungul axei proprii, III, 
figura 12. 
 

 
 

Fig. 12 Ascuţirea toroidală (Fetecău et all, 2009) 
 
Ascuţirea elicoidală a burghiului elicoidal cu două 
tăișuri curbe  
Această metodă presupune ca suprafaţa de aşezare a 
tăişului principal să fie o suprafaţă elicoidală 
cilindrică de pas constant, având drept generatoare 
curba care reprezintă muchia de aşezare a tăişului 
principal. La ascuţirea suprafeţei de aşezare, se 
utilizează un corp abraziv profilat, care execută o 
mişcare de rotaţie în jurul axei proprii, III, ascuţirea 
realizându-se printr-o mişcare elicoidală a burghiului 
în jurul axei acestuia, mişcările I şi II, mişcarea de 
avans axială a burghiului realizându-se, de asemenea, 
în lungul propriei axe, IV, figura 13. 
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Fig. 13 Ascuţirea elicoidală (Fetecău et all, 1998) 
 
Ascuţirea cilindrică a burghiului elicoidal multi-tăiş 
cu muchie de aşchiere curbă, în arc de elipsă 
Acest procedeu presupune ca la ascuţirea suprafeţei 
de aşezare să se folosească o suprafaţă plană a unui 
corp abraziv de revoluţie, în mişcare de rotaţie în 
jurul axei proprii, III, ascuţirea realizându-se printr-o 
mişcare de oscilaţie a burghiului în jurul unei axe 
fixe, I, paralelă cu suprafaţa plană a discului abraziv, 
constituind axa unei suprafeţe cilindrice de revoluţie, 
de axă Z, faţă de care axa burghiului este înclinată cu 
un unghi prestabilit şi plasată excentric faţă de 
aceasta, e. În acelaşi timp, se realizează o mişcare de 
avans intermitent, în lungul axei burghiului, II, 
generându-se o formă eliptică a muchiei de aşchiere a 
tăişului ascuţit, figura 14. 
 

 
 

Fig. 14 Ascuţirea cilindrică a burghiului multi-tăiș curb 
(Teodor et all, 2011) 

Ascuţirea conică a burghiului elicoidal multi-tăiş cu 
muchie de aşchiere curbă, în arc de cerc 
Acest procedeu presupune ca, la ascuţirea suprafeţei 
de aşezare, să se utilizeze suprafaţa plană a unui corp 
abraziv de tip oală, care execută o mişcare de rotaţie 
în jurul axei proprii, ascuţirea realizându-se printr-o 
mişcare de oscilaţie a burghiului în jurul unei axe 
fixe, care intersectează, virtual, suprafaţa plană a 
corpului abraziv, constituind axa unei suprafeţe 
conice, faţă de care axa burghiului este 
perpendiculară şi plasată excentric, asigurându-se, 
printr-o mişcare de avans intermitentă în lungul axei 
burghiului, o formă de arc de cerc a muchiei de 
aşchiere a tăişului ascuţit, figura 15. 
 

 
 

Fig. 15 Ascuţirea conică a burghiului multi-tăiș curb 
(Oancea et all, 2011) 
 

4. ASCUȚIREA HIPERBOLOIDALĂ A 
BURGHIELOR ELICOIDALE 

Se propune un procedeu de ascuţire a burghielor 
elicoidale multi-tăiş curb, caracterizat prin aceea că, 
suprafaţa de aşezare a tăişului principal curb al 
burghiului aparţine unei pânze de hiperboloid de 
rotaţie. Burghiele cu tăişuri curbe, cu unghi de atac 
variabil, descrescător de la vârful sculei, v , spre 

periferie, p , figura 16, au calitatea că asigură o 

încărcare energetică, ce revine unităţii de lungime a 
tăişului, relativ constantă.  
 

 
 

Fig. 16 Burghiu elicoidal cu trei tăișuri curbe 
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În figura 17, s-au făcut notaţiile: HR este raza arcului 

de cerc căruia îi aparţine muchia de aşchiere; e - 
poziţia axei burghiului în raport cu originea cercului 
de rază HR ; Muchia de aşchiere a tăişului principal, 

în forma unui arc de cerc de rază HR , aparţine 

suprafeţei hiperboloidale de revoluţie, suprafaţă 
generată de o dreaptă �, generatoare a 
hiperboloidului, care este, în acelaşi timp, şi 
generatoarea corpului abraziv de revoluţie, care 
realizează ascuţirea burghiului, figura 17.  
A constituie mişcarea de rotaţie a corpului abraziv în 
jurul axei proprii; B – mişcarea de oscilaţie a 
burghiului în raport cu generatoarea rectilinie a 
corpului abraziv; C – mişcarea de avans intermitent a 
burghiului.  
 

 
 

Fig. 17 Ascuţirea hiperboloidală a burghiului multi-tăiș 
curb 
 
Suprafaţa hiperboloidală – suprafaţa de aşezare a 
burghiului este definită de relația: 

2 0

2 0

2 0

sin cos sin ;

sin sin cos ;

cos ,

X u R

A Y u R e

Z u H


      
      
   

       (4) 

în care: u este un parametru variabil;  – unghiul de 
înclinare a generatoarei; 0R  - distanţa minimă a 

generatoarei suprafeţei hiperboloidale faţă de axa 
acesteia; φ - variabilă unghiulară, la rotaţia în jurul 
axei Z.  
Ascuţirea burghiului se face prin compunerea 
mişcării de oscilaţie B a burghiului, a cărui axă este 
perpendiculară şi excentrică cu o valoare e faţă de 
această axă şi mişcarea de avans intermitentă C. 
Distanța e este exprimată prin relația: 
 

 
2 2

0/ 4 / 4
cos

cos cos v
p v

D d
e


  

  
                      (5) 

D - diametrul burghiului ascuţit; 0d  - diametrul 

miezului burghiului ascuţit, 0 0,2d D  ; 0R  - 

mărime constructivă.  

 

5. CONCLUZII 

Noua construcţie a burghiului elicoidal cu trei tăişuri 
în arc de cerc și conceperea unui procedeu de ascuţire 
hiperboloidal, permite obținerea unor suprafeţe de 
aşezare, prin care se uniformizează încărcarea 
energetică unitară în lungul tăişului. Acest lucru duce 
la creșterea momentului de torsiune și la diminuarea 
mărimii forţei axiale față de cele măsurate la 
burghiele standard, în aceleaşi condiţii de prelucrare, 
lucru ce poate fi pus pe seama faptului că burghiele 
cu tăişuri curbilinii, prin construcţie, au tăişul 
transversal diferit faţă de cel al burghielor standard. 
Plecând de la aceste specificații, s-a conceput un 
dispozitiv de ascuţire în baza metodei hiperboloidale, 
pentru care s-a obţinut brevetul de invenţie nr. RO 
127177 A2. 
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