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Abstract: The article is discussed method of sharpening helical drills on cone surface differs from the known position of a drill to the 

axis of the virtual cone. The lateral displacement of the drill is replaced by turning the axis of certain angle. This simplifies the design of the 
device and configuring it for sharpening drills of varying sizes. Dependencies are obtained for the parameters under which the device is set 
in sharpening drills with different diameters established in prism. These dependencies are used in computer modeling of the scheme of 
sharpening helical drill. 
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1. Въведение 
  При експлоатацията на винтови свредла е необходимо 

периодичното им заточване. Това се осъществява по задните 
повърхнини на двете режещи пера, които обикновено са част 
от конусни повърхнини. За целта се използват различни 
конструкции на  приспособления, работещи на универсални 
заточни машини. В резултат на заточването трябва да бъде 
получена необходимата геометрия на режещата част, а именно 
подходящи стойности на следните ъгли: заден ъгъл , главен 

установъчен ъгъл r  ,ъгъл на наклона на напречния режещ 

ръб   и преден ъгъл на напречния режещ ръб н . При това 
задният ъгъл трябва да бъде променлив, като нараства от 
периферията към оста на свредлото. 

 

2. Изследване на условията за заточване на 
свредла 

  За заточване на свредла с различни диаметри е необходимо 
да се извършва настройване на приспособлението, състоящо 
се от две измествания на свредлото- по оста и странично. В 
предходна публикация [3] беше предложена схема на 
заточване, при която страничното изместване на свредлото се 
заменя със завъртане на оста му на определен ъгъл, постоянен 
за свредла с различни диаметри. Това позволява 
настройването на приспособлението да се извършва само с 
изместване на свредлото по направление на оста, което 
опростява конструкцията и експлоатацията му, гарантирайки 
получаването на необходимата геометрия. Изведените в 
работата зависимости определящи положението на оста на 
свредлото са валидни за свредло с определен диаметър, 
наречено базово. Целта на настоящата работа е да бъдат 
получени зависимости, даващи  положението на оста и 
параметъра за настройване, валидни за свредла с различни 
размери, при установяването им върху призма и отчитане на 
осовото изместване от равнина, перпендикулярна на оста на 
призмата. 

      На фиг. 1 е представена схема за заточване на винтови 
свредла, съгласно предлаганото ново приспособление. 

  Свредлото се установява в призма, оста на която е 
наклонена на ъгъл β спрямо оста на конуса с ъгъл δ. Точка С е 
върхът на конусната повърхнина, като заточването се 
осъществява с челото на абразивен диск, съвпадащо с 
образуващата на конуса – отсечката CD. Посредством 
заточването на свредлото трябва да се получат подходящи 
геометрични елементи, а именно: положителни и променливи 
по дължината на главния режещ ръб задни ъгли и подходящ 
ъгъл на напречния режещ ръб. За целта се извършва 
настройване на приспособлението, така че върхът на 
свредлото да бъде изместен по оста на разстояние b и 
странично, в перпендикулярната равнина на разстояние h. 

 
Фиг. 1  Схема на заточване с новото приспособление 

 

При съществуващите приспособления, преди заточване 
се извършва настройване на заточваното свредло с 
изместване на върха му по оста, отчитано от вертикалната 
равнина, определена на схемата от отсечката А1P, (b = DP). 
При новото приспособление изместването се отчита от 
повърхнина, перпендикулярна на оста на призмата, 
определена от отсечката А1G, (b* = DG ). Освен това, 
страничното успоредно изместване на разстояние h, се 
заменя със завъртане на свредлото на ъгъл θ, около т.О, така 
че върхът на свредлото да се измести на същото разстояние 
h. В предходна работа на колектива [3] бяха получени 
стойности за θ и к (определяща положението на т. О) . В [4] 
беше представен метод за компютърно моделиране на 
винтови свредла с предлаганото ново приспособление. Част 
от получените зависимости в двете публикации са в сила за 
заточване на свредла само с един диаметър-базово свредло. 
Цел на настоящата работа е да бъдат прецизирани 
формулите, така че да са валидни при заточване на свредла с 
различни размери.  

     В приспособлението /Фиг. 1/, свредлото се установява в 
призма, при което се променя положението на оста за свредла 
с различен диаметър. Приспособлението се оразмерява така, 
че неговата ос се пресича с оста на конуса – т.А1, за свредло с 
определен диаметър, наречено базово /dб/.Съгласно [1], 
препоръчително е това да бъде най- малкото по размер 
свредло, за конкретното приспособление. На Фиг. 1 е 
представена схемата за заточване на две свредла, базово /dб/ и 
свредло с по-голям диаметър /d/. Точки D и D1 са върховете на 
текущото и базовото свредло, а т. С и С1 са върховете на двата 
конуса.  
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Приети са следните означения: 

CL = H; 

C1L1 = Hб;   DA = b; 
D1A1 = bб;  Κr = δ + β; 

         DC = 
r

H
sin ; 

         M = DC.sinδ = 
r

H



sin

sin. ; 

       (1)           b = DA = sin
DM  = 

                               =   
r

H



sin.sin

sin. . 

     Изместването по оста се осъществява от повърхнината, 
определена от отсечката A1G, означено като b*. 

За базовото свредло  -  b*
б =D1A1=bб. 

За текущото свредло b* = b + AG. 

AG = tg
m  , където m е разстоянието между осите на 

двете свредла при установяването им в призма. Известно е, 
че 

        m = sin.2
d  ,   

където  Δd = d - dб; 

           AG =  tg
d

.sin.2
 ; 

( 2 )      b* = 
r

H



sin.sin

.sin +  tg
d

.sin.2
 . 

На фиг.2 е представена схемата за положението на 
свредлото в равнина, перпендикулярна на основната. За 
предлаганото приспособление, страничното изместване на 
разстояние h е заменено с завъртането му около т. О на ъгъл 
θ, при което върхът му D заема същото положение. 

Фиг. 2. Схема за ъгловото завъртане на свредлото 

    Ъгълът θ се получава от: 

sinθ = kb
h

 * 

 

За свредло с D = 5 mm   ъгълът θ  е  

 sinθ  =  kb
hб

 . 

 За свредло с D = 20 mm  -   

          sinθ =  kAGb
h

 . 

     Съгласно препоръчаните в [2] стойности за 
настройване – H = 2 d и h=0,1 d и получените по (1 ) 
стойности на b, се търси положението на т. О, при 
което ще се получи от размера к. За к = const и две 
свредла с dб = 5 mm и  D = 20 mm. 

     ( 3 ) 
0,1. бd

b k = kAGb
D


.1,0  

AG = 725,1534.45sin.2
15 tg  mm 

k817,8
5.1,0  = k 725,15268,35

20.1,0  

( 4 )   K = 5,24 mm 

За свредло d = 5 mm       

   kb
h

sin  = 24,5817,8
5,0

 . 

( 5 )   θ = 2,038° 

     Ако при конструиране и изработване на 
приспособлението, положението на оста на призмата 
съответства на на получените съгласно (4) и (5) 
стойности за k и θ , е необходимо при заточване на 
свредла с различни диаметри да се извършва само 
осово изместване b / при H = 2 d / , по зависимост (1 
), при което ще се получава h = 0,1 d. По този начин 
отпада необходимостта от странично изместване, 
което опростява конструкцията на 
приспособлението и експлоатацията му. 

   Получените в [4] зависимости за връзката между 
координатните системи на свредлото и конуса са 
валидни за свредло с базовият диаметър dб. За 
привеждането им във валидност за заточване на 
свредла с различни диаметри се въвежда размерът 
k*, който е разстоянието между пресечната точка на 
осите на свредлото и конуса - т.А и оста на 
завъртане на свредлото – т. О. От Фиг. 1 следва: 

   ( 6 )    k* = AG + k =  tg
d

.sin.2
  + k 

   ( 7 )   c = ( b + k* ).cosθ - k*. 

   ( 8 )   a = c.cos + 222 sin.ch  . сtgδ. 

Координатите на на върха С на конуса в координатната 
система на свредлото при заточване на лявото перо са: 

                     

 

                      xл = - a.sinβ 

   ( 9 )     yл = (k* + а.cosβ).sinθ  

 zл = (k* + а.cosβ).cosθ – ( b + k*). 

Координатите на дясното перо  са: 

 xд = а.sinβ 

( 10 )   уд= - (k* + а.cosβ).sinθ  

           zд = (k* + а.cosβ).cosθ – ( b + k*). 
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     За свредло с D =10 mm и приети параметри за 
настройване на приспособлението: Н =2 D и h= 0,1 D, се 
получават следните резултати за описаните по –горе 
параметрите: 

H= 2.10 = 20 mm 

h = 0,1. 10 = 1 mm 

b = 17,63 mm 

k = 5,24 mm 

θ =2,04° 

k *= 10,48 mm 

c = 17,61 mm 

        a = 35,84 mm. 

    След като се заместят получените стойности в ( 9 ) и (10 ), 
за координатите на разположението на върха С  на 
абразивния конус в координатната система на свредлото се 
получават следните стойности: 

xл = - 20,04 mm               хд= 20,04mm 

yл = 1,43 mm                    уд = - 1,43mm 

z л= 12,04 mm                  zд = 12,04mm 

Тези координатите са необходими за компютърното 
моделиране на свредлото. Спрямо върха С се разполагат 
осите на  абразивния диск за оформянето на задната 
повърхнина на свредлото. 

 

3. Заключение 
В работата е продължено  изследването на възможностите 

за заточване на винтови свредла по конусна повърхнина,при 
замяна на страничното изместване на свредлото с ъгловото му 
завъртане.Изведени са зависимостите, използвани за 
определяне на взаимното разположение на координатните 
системи на свредлото и на конуса, които са валидни за 
заточване на свредла с различни диаметри.Тези зависимости 
могат да бъдат използвани за разработване на 3D модели на 
процеса на заточване.  
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