
 

SISTEM MECANIC PENTRU GENERAREA MIŞCǍRII 
ELICOIDALE 

 
Prof. dr. ing. Ioan VUŞCAN, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 
A absolvit Facultatea de mecanică a Institutului Politehnic  
din Cluj-Napoca, specializarea Tehnologia Construcţiilor de 
Maşini, în anul 1980. Profesor doctor inginer la  Universitatea 
Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra T.C.M. Activitatea de 
cercetare ştiinţifică, îmbinată cu cea didactică este 
materializată prin publicarea a 10 cărţi, 7 invenţii brevetate, 
peste 100 de lucrări ştiinţifice. Membru AGIR. 

 
Drd. ing. Alexandru Cătălin MICACIU, 
Colegiul Tehnic “Ion D. Lăzărescu” Cugir 
 
Absolvent al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, 
specializarea T.C.M., în anul 1997. Profesor la Colegiul Tehnic 
“Ion D. Lăzărescu” Cugir, din anul 1998. Doctorand la 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Inginerie industrială. A 
publicat 9 lucrări ştiinţifice, în calitate de coautor,şi o  carte, în 
calitate de autor. Membru AGIR. 

Rezumat: 
 În lucrare, se  prezintă un sistem mecanic capabil sǎ genereze, cu înaltǎ 

precizie,  mişcǎri elicoidale, fiind utilizat la operaţiile de rectificare ale suprafeţelor 
de degajare la sculele aşchietoare şi ale suprafeţelor active la verificatoarele 
elicoidale, adaptabil pe maşini de rectificat plan   

 
Abstract: 

In the paper, it’s presented an mechanical system capable to generate, 
with high accuracy, helical motions, being used at the grinding operations of 
clearance surfaces at the cutting tools and of active surfaces at the helicoidally 
checkers, adaptable on the plane grinding machines. 

 
Mişcarea elicoidală este compusă, dintr-o  mişcare de rotaţie, în jurul axei 

fixe V , simultan şi cu o  mişcare de translaţie, paralelǎ cu această axă. Se dă 

mişcarea elicoidală  .,, pV  Se ia V pe axa Oz , a unui sistem cartezian de 

coordonate dextrotors (fig.1). Unghiul de rotaţie   şi deplasarea h , care se pot 

observa în figura 1, definesc mişcarea elicoidalǎ a punctului M  şi  existǎ relaţiile: 
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unde,   este viteza unghiularǎ, respectiv, u , viteza de deplasare,  a 
punctului M , în mişcarea elicoidalǎ (fig.1) [3]. 

 

 
  

Fig. 1 Ilustrarea mişcǎrii elicoidale a punctului M  [3] 
 

Raza vectoare r  a punctului  zyxM ,, , în mişcarea sa elicoidală, se 

defineşte în următorul mod (fig. 1).   
Se defineşte parametrul elicoidal prin raportul : 

.constup 


          (3) 

 Mişcarea elicoidală se numeşte elicoidală – dreapta, dacă sensurile lui 
 şi u , coincid şi elicoidală – stânga, dacă sensurile lui   şi u , sunt opuse.   
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unde, versorii, e  şi k , sunt reprezentaţi în fig. 1. 
În cel mai simplu caz, ,tuh  , pu  ecuaţia vectorială a liniei elicoidale 

normale are forma:   
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     (5)    

 Ecuaţiile parametrice ale liniei elicoidale au forma:  
 ;cosax   ;sinay   pz      (6)      

 Generarea acestei mişcări este necesară pentru rectificarea suprafeţelor 
elicoidale,la ascuţirea sculelor aşchietoare. Ascuţirea corespunzătoare a sculelor 
aşchietoare condiţioneazǎ performanţa şi durata lor de exploatare. 
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Se prezintǎ, în continuare, un sistem mecanic de rectificat suprafeţe 
elicoidale realizat la S.C. Uzina Mecanicǎ Cugir S.A.-România,  care există în 
dotarea secţiei Sculărie (fig.2). 

 

    
a 

 

   b 

    
          c 

 
Fig.2 Sistem mecanic pentru generarea mişcǎrii elicoidale: (a) vedere de ansamblu; (b) schema 

cinematicǎ; (c) reglarea pasului elicoidal pe principiul riglei sinus. 
 
Conform schemei cinematice (fig.2,b), scula (5), ce urmeazǎ a fi ascuţitǎ, se 

aflǎ montatǎ între vârfurile (2). Prin manivela (1), sania longitudinalǎ (15) a 
sistemului mecanic, este acţionatǎ în mişcare de translaţie, deplasând şi ghidajul 

patinei (3), reglat la unghiul w . Patina (16) solidarǎ cu sania transversalǎ, datoritǎ 

deplasǎrii longitudinale a  ghidajului patinei (3) va deplasa sania transversalǎ, (11) 
şi odatǎ cu aceasta şi melcul (17), aflat în angrenare cu roata melcatǎ (18). Ca 
urmare, melcul (17) va roti roata melcatǎ (18) şi deodatǎ cu aceasta şi scula (5), 
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rezultând combinarea mişcǎrilor, de deplasare şi rotaţie, respectiv mişcarea 
elicoidalǎ. Cu ajutorul platoului (14) se poate realiza divizarea, în vederea ascuţirii 
numǎrului complet al dinţlor sculei. 

Prin intermediul roţii de mânǎ (4) se poate efectua reglarea adâncimii de 
aşchiere la ascuţirea sculei.  

 Pasul suprafeţei elicoidale, ce va fi generat, fH , este realizat prin 

reglarea unghiului de înclinare, w , a ghidajului patinei (3).  

Melcul (17) are modulul axial mmm 1 , iar roata melcatǎ cu care acesta 

este în angrenare, are numǎrul de dinţi 30z . Prin urmare, diametrul de rulare al 
roţii melcate este:   mmzmdw 30301  .     (7) 

Relaţia dintre pasul suprafeţei elicoidale, fH , şi unghiul de înclinare al 

ghidjului patinei (3) are expresia:    
w

f
w d

H
ctg





    (8) 

Unghiul de pivotare, w , al ghidajului patinei (3) (fig.2 b,) se regleazǎ pe 

principiul riglei sinus, ţinând seama de construcţia sistemului mecanic (fig.2 c), 
rezultând urmǎtoarea formulǎ de calcul, pentru pachetul de cale plan-paralele, 

wE :  wwE sin6,653,55  .        (9) 

Prin intermediul formulei de reglare (9) pachetul de cale plan paralele 

calculat, wE , asigurǎ realizarea pasului, fH , al suprafeţei elicoidale ce urmeaza a 

fi generatǎ cu sistemul mecanic prezentat.   
Sistemul mecanic  descris poate fi adaptat pe maşini de rectificat plan, iar 

construcţia sa permite  rectificarea  verificatoarelor sau a suprafeţelor de degajare 
ale sculelor aşchietoare cu suprafeţe elicoidale (fig. 3).  

 

 
 

Fig.3 Sistemul mecanic de generare a mişcǎrii elicoidale, montat pe o maşinǎ de rectificat plan 
utilizat la execuţia unui verificator studiu de caz. 
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În continuare, se expune un studiu de caz, pentru realizarea unui verificator, 
(fig.4) cu ajutorul cǎruia se constatǎ corectitudinea reglǎrii unui dispozitiv de ascuţit 
suprafeţele elicoidale de degajare  ale sculelor aşchietoare. 

Pasul suprafeţei elicoidale a verificatorului are valoarea : 
mmH f 72,77 . 

Pentru calculul unghiului de reglare al ghidajului patinei (3) se va utiliza 
formula (9) în modul urmǎtor: 

4,239250
30
72,77 0 












 arcctgw   

Ghidajul patinei (3) se va inclina pe principiul riglei sinus, la unghiul 
 4,2392500 w . 

În acest scop se va utiliza formula de rglare (10) şi anume: 

.9711678,1054,239250sin6,6536,55 0 mmEw   

    

 
 

Fig.4 Verificator, studiu de caz, având suprafeţele elicoidale generate cu sistemul mecanic 
prezentat. 

 
Se va alcǎtui un pachet de cale plan-paralele  având valoarea : 

mmEw 971,105 , 

care se va instala, dupǎ cum se observǎ în (fig. 3,c), la locul indicat cu (8), 

respectiv, wE . 

În concluzie, sistemul mecanic descris în lucrare, poate fi adaptat pe maşini 
de rectificat plan, in vederea execuţiei verificatoarelor elicoidale şi a ascuţirii 
sculelor aşchietoare. 
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