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Резюме: Предложени са обобщени схеми за определяне на инструменталните ъгли, към които може да
се отнесат инструментите с въртеливо движение на рязане (ножове, свредла, зенкери, райбери, фрези).
Дефинирани са координатни системи, които са основа за определяне на зависимостите на работните
ъгли от инструменталните[1].
Обект на изследване са стандартните инструментални системи от равнини и ъгли, с цел разработване
на обобщени схеми, валидни за всички инструменти с въртеливо движение на рязане, чрез въвеждане на
базови координатни системи.
Ключови думи: металорежещи инструменти, инструментални равнини, инструментални ъгли.

1. Инструментални стандартни системи от равнини
ISO 3002/1-1982(Е) дефинира стандартни системи от равнини, общи за всички инструменти: инструмантална основна равнина Pr , инструментална работна равнина Pf , инструментална осова равнина Рр , инструментална равнина на рязане Ps , инструментална ортогонална равнина Po , инструментална нормална равнина Pn . В тези или между тези равнини се определят инструменталните ъгли. Нормираните от стандарта
равнини за проходен стругарски нож са показани на фиг. 1, а за отрезен стругарски нож – на фиг. 2.
Пояснение: в инструменталната система направленията на рязане и подаване се приемат постоянни
(статични). В процеса на рязане скоростите на рязане vc и подаване vf могат да се изменят както по
направление, така и по големина. Условните означения Dc* и D*f не са регламентирани от стандарта.
Инструмантална основна равнина Pr – преминава през разглежданата точка от главния режещ ръб S
перпендикулярно на приетото направление на рязане D*c .
Инструментална работна равнина Pf – преминава през разглежданата точка от главния режещ ръб S и
през приетите направления на рязане D*c и подаване D*f .
Инструментална осова равнина Рр – преминава през разглежданата точка от главния режещ ръб S перпендикулярно на инструменталните основна равнина Pr и работна равнина Pf .
Инструментална равнина на рязане Ps – равнина, допирателна в разглежданата точка към главния режещ
ръб S и перпендикулярна на инструменталната основна равнина Pr .
Инструментална ортогонална равнина Po-преминава през разглежданата точка от главния режещ ръб S
перпендикулярно на инструменталната основна равнина Pr и на инструменталната равнина на рязане Ps.
Инструментална нормална равнина Pn – преминава през разглежданата точка перпендикулярно на главния режещ ръб S. При криволинеен режещ ръб S, нормалната равнина Pn е перпендикулярна на допирателната към режещия ръб в разглежданата точка.
2. Инструментални координатни системи
Не е трудно да се забележи (фиг. 1 и фиг. 2), че в общия случай стандартните равнини образуват две
тройки (Pr , Pf и Рр , съответно Pr , Ps и Po), взаимно перпендикулярни равнини и една независима
равнина Pn.
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При въртеливо движение на рязане може да се въведат тройка дясно ориентирани, взаимно перпендикулярни
оси Tf, Nf и Вf по следния начин:
ос Тf – ориентирана по приетото направление на рязане D*c ;
ос Nf – перпендикулярна на Тf и на оста на ротация на приетото движение на рязане и е насочена към оста
на ротация;
ос Вf – перпендикулярна на Тf и Nf, като посоката ù съответства на дясно ориентирана координатна система
Tf , Nf , Вf с единични вектори t f , nf , bf .
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Фиг. 3 Инструментални координатни системи, равнини и ъгли при Df*≡Bf
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Фиг. 4 Инструментални координатни системи, равнини и ъгли при Df*≡Nf
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Координатните оси t f , nf , bf се явяват пресечници на равнините Pr , Pf и Рр. За всички инструменти

приетото направление на подаване D*f съвпада с В – фиг. 3 или с N – фиг. 4. Координатните оси t f , n , br
сe явяват пресечници на равнините Pr , Ps и Po и са завъртяни спрямо t f , nf , bf на ъгъл р около t f . Коор-

динатните оси t , n , b се дефинират от режещия ръб S на инструмента и са завъртяни спрямо t f , n , br на
ъгл q около n – фиг. 3 и фиг. 4.
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3. Инструментални ъгли
Всички инструменти с въртеливо движение на рязане (ножове, свредла, зенкери, райбери, фрези) могат да се
отнесат към някоя от показаните на фиг. 3 и фиг. 4 обобщени схеми за определяне на инструменталните ъгли.
Инструменталните ъгли се означават с гръцки букви и индекси към тях с латински. Буквата определя кой е
ъгълът, а индексът – равнината в която се измерва. Ако стандартните системи от равнини са въведени за точки от спомагателния режещ ръб, към наименованието на ъглите се добавя прилагателното “спомагателен”, а
към означението им “прим”.
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3.1. Разположение на режещите ръбове (ъгли на режещите ръбове)
Инструментален установъчен ъгъл χr – ъгълът между инструменталната работна равнина Pf и инструменталната равнина на рязане Ps , измерван в инструменталната основна равнина Pr .
Инструментален ъгъл при върха εr – ъгълът между инструменталната равнина на рязане Ps и инструменталната спомагателна равнина на рязане P´S, измерван в инструменталната основна равнина Pr .
Инструментален спомагателен установъчен ъгъл χ’r – ъгълът между инструменталната работна равнина Pf и
инструменталната спомагателна равнина на рязане P´S, измерван в инструменталната основна равнина Pr .
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Инструментален ъгъл на наклона на главния режещ ръб λs – ъгълът между инструменталната основна равнина Pr и главния режещ ръб S, измерван в инструменталната равнина на рязане Ps .
3.2. Ориентиране на предната повърхнина (предни ъгли)
Инструментален нормален преден ъгъл γn – ъгълът между инструменталната основна равнина Pr и предната
повърхнина Aγ , измерван в инструменталната нормална равнина Pn .
Инструментален страничен преден ъгъл γf – ъгълът между инструменталната основна равнина Pr и предната повърхнина Aγ , измерван в инструменталната работна равнина Pf .
Инструментален осов преден ъгъл γp – ъгълът между инструменталната основна равнина Pr и предната
повърхнина Aγ , измерван в инструменталната осова равнина Pp .
Инструментален ортогонален преден ъгъл γo – ъгълът между инструменталната основна равнина Pr и предната повърхнина Aγ , измерван в инструменталната ортогонална равнина Po .
3.3. Ъгли на заостряне на режещия клин
Инструментален нормален ъгъл на заостряне βn – ъгълът между предната Aγ и главната задна Aα повърхнини, измерван в инструменталната нормална равнина Pn .
Инструментален страничен ъгъл на заостряне βf – ъгълът между предната Aγ и главната задна Aα повърхнини, измерван в инструменталната работна равнина Pf .
Инструментален осов ъгъл на заостряне βp – ъгълът между предната Aγ и главната задна Aα повърхнини,
измерван в инструменталната осова равнина Pp .
Инструментален ортогонален ъгъл на заостряне βo – ъгълът между предната Aγ и главната задна Aα повърхнини, измерван в инструменталната ортогонална равнина Po .
3.4. Ориентиране на главната задна повърхнина (задни ъгли)
Инструментален нормален заден ъгъл αn – ъгълът между инструменталната равнина на рязане Ps и главната
задна повърхнина Aα , измерван в инструменталната нормална равнина Pn .
Инструментален страничен заден ъгъл αf – ъгълът между инструменталната равнина на рязане Ps и главната
задна повърхнина Aα , измерван в инструменталната работна равнина Pf .
Инструментален осов заден ъгъл αp – ъгълът между инструменталната равнина на рязане Ps и главната задна повърхнина Aα , измерван в инструменталната осова равнина Pp .
Инструментален ортогонален заден ъгъл αo – ъгълът между инструменталната равнина на рязане Ps и главната задна повърхнина Aα , измерван в инструменталната ортогонална равнина Po.

3.5. Зависимости между инструменталните ъгли
В таблица 1 и таблица 2 са показани зависимостите между инструменталните ъгли.
Заключение
Предложени са обобщени схеми за определяне на инструменталните ъгли, към които може да се отнесат
всички инструменти с въртеливо движение на рязане (ножове, свредла, зенкери, райбери, фрези).
Дефинираните координатни системи са основа за определяне на работните ъгли [1] в зависимост от характеристиките на работното движение (сумарното от движенията на рязане и на подаване) и в съответствие с ISO
841-1974(Е) и ISO 3002/1-1982(Е).
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