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מיקי ברמן ודורון אוסובלנסקי*
iMachining מבית SolidCAM הינה מערכת 
מהפכנית בתחום טכנולוגית הכירסום המהיר. 
עם   CNC תוכניות  מפיקה   iMachining
אופטימאליים  שיבוב  ותנאי  כלי  מסלולי 
חלק  בחיתוך  מלאה  הצלחה  המבטיחים 
 iMachining ראשון. התוכניות המופקות ע”י
מצטיינות ביעילות גבוהה מאוד שבאה לידי 
ביטוי בחיסכון של זמן החיתוך על המכונה 
עד כדי 70% לעומת מערכות אחרות בשוק. 
בזמן החיתוך מבוקר ע”י  העומס על הכלי 
המערכת במידה שמאפשרת מצד אחד הארכת 
חיי הכלי עד פי 4 בהשוואה לחיתוך סטנדרטי 
ומצד שני מקטינה את המאמצים המופעלים 

על מנגנוני המכונה.

כירסום יעיל מהיר וחסכוני
הרקע התיאורטי העומד מאחורי ההצלחה 
של iMachining מבוסס על הטענה שאומרת, 
ניכרת את מהירות  ניתן להגדיל במידה  כי 
החיתוך במכונת כירסום מבלי שהכלי יתחמם 
מעבר למידה הרצויה. למרות חילוקי הדעות 
בנוגע להסבר של התופעה, התפתח בשלושת 
העשורים האחרונים ענף שלם של טכנולוגיית 
 ,)High Speed Machining( מהיר  חיתוך 
והוא כובש לו בהדרגה נתחים גדלים והולכים 
בעולם ה-CNC. תיאוריות מגוונות פותחו 
בניסיון לתת הסבר מדעי לממצאים המפתיעים 
שנתגלו, ובראשן, היכולת לכרסם במהירויות 
חיתוך גבוהות מאוד. ישנם חוקרים הסבורים 
קירור  בליווי  גבוהות,  חיתוך  שבמהירויות 
מתאים )בד”כ אוויר בלחץ גבוה(, השבבים 
מסולקים מהתעלה )FLUTE( במהירות, ולכן 
יש זמן קצר יותר למעבר חום בין השבב לכלי 
ולחומר המכורסם. לעומתם, חוקרים אחרים 
סבורים שבמהירויות חיתוך גבוהות מגיעה 
טמפרטורת השבב, כתוצאה מהעיוות הפלסטי 

המהיר, לנקודה שבה כוח ההתנגדות לעיוות 
ודורש הספק  יורד, דבר המקל על החיתוך 
מופחת. נראה כי שילוב בין שני הגורמים לעיל 
הוא המאפשר את הביצועים המשופרים של 
החיתוך המהיר. השאלה הגדולה היא: כיצד 
מפיקים את התועלת המרבית מהתופעות 

האלה? 

הגדלת עומק הכירסום
ומהיר של  יעיל  סילוק  ברור שכדי לאפשר 
השבבים מתעלת הכלי יש לכרסם בפסיעת 
ידי כך ליצור שבבים קצרים  ועל  צד קטנה, 
יתרון  בכיוון התנועה. לפסיעות צד קטנות 
נוסף של הקטנת הכוח הפועל על הכלי. אם 
בנוסף, נצליח לתכנן מסלול כלי עם פסיעת 
צד קבועה כך שהכוח המופעל על הכלי יהיה 
ניכרת את  נוכל להגדיל במידה  קבוע וקטן, 
עומק הכירסום, מבלי להעמיס את הכלי מעבר 
למידה. בנוסף הגדלת מספר השיניים של הכלי 
תקטין אף היא את גודל השבבים וכן תאפשר 
להגדיל את הקידמה באותו יחס, מבלי להגדיל 
את עובי השבב. דוגמא: בהינתן כלי בקוטר 12 
מ”מ, בכירסום הקלאסי סביר לחתוך פלדה 

בתנאים הבאים: מהירות חיתוך של 150 מטר/
דקה, עומק חיתוך של 12 מ”מ, פסיעת צד של 
9 מ”מ וקידמה של 477 מ”מ/דקה )4 שיניים, 
3980 סל”ד, 0.03 מ”מ קידמה לשן( - קיבלנו 
קצב הסרת חומר של 51.5 סמ״ק לדקה )477 
1000(. לעומת זאת,  12 חלקי  9 כפול  כפול 
בטכנולוגיית חיתוך מהיר נוכל לעבוד בקלות 
בעומק כפול )24 מ”מ(, אבל בפסיעת צד של 
2 מ”מ ובמהירות חיתוך של 352 מטר/דקה, 
עם קידמה לשן של 0.11 מ”מ. מובן שנזדקק 
למהירות סיבוב של 9340 סל”ד ולקידמה של 
5,600 מ”מ לדקה. בתנאים אלה, נקבל קצב 
הורדת חומר של כ-270 סמ”ק לדקה, פי 5 ויותר 
לעומת הכרסום הקלאסי! אף שבמבט ראשון 
תנאי חיתוך כאלה נראים בלתי מציאותיים, 

מסתבר שאפשר בהחלט לעבוד איתם.
חשוב לציין, שקצב הסרת החומר שחושב לעיל 
הינו הקצב המקסימאלי שניתן להגיע אליו רק 
בתנאי עיבוד אופטימאליים. כל האטה בקידמה, 
שנגרמת בגלל מגבלות המכונה )למשל כתוצאה 
של פניה חדה במסלול הכלי(, וכל תנועת סרק 
באוויר לצורכי התמקמות מחדש, יקטינו את 

הקצב הממוצע של הורדת החומר.

 iMachining - פריצת
דרך בכירסום מהיר

ודורון אוסובלנסקי  *מיקי ברמן הינו מדען ראשי, 
SolidCAM iMachining ,הינו מנהל טכנולוגי ראשי
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המסלול הספיראלי
על מנת לשמור על קצב גבוה של הורדת החומר 
חשוב לבנות מסלול כלי שישמור על מגע רציף 

של הכלי עם החומר.
חשוב גם שמסלולי הכלי יהיו בעלי עקמומיות 
קטנה )רדיוסים גדולים( ולא יהיו בהם פניות 
חדות שגורמות באופן טבעי להאטת הקידמה. 
המסלול ששומר על שתי התכונות הללו הוא 
המסלול הספיראלי ואכן כל היצרנים שפיתחו 
תוכנות לכירסום מהיר, אימצו את המסלול 
הספיראלי. רוב המערכות מייצרות מסלולים 
ספיראליים סימטריים, כלומר, בעלי פסיעת 
צד קבועה בכל מקום. לספיראלות אלה צורה 
עגולה )לדוגמה, ספיראלה שמתרחבת מהמרכז 

החוצה ודומה למעגל(.
מסלול ספיראלי, שמתחיל במרכז הספיראלה 
והולך ומתרחב, ייתקל מתישהו בגבול גיאומטרי 
ואז הספיראלה  כיס סגור(  )אי או קיר של 
תיעצר כמובן. בדרך כלל, אין אפשרות להמשיך 
במסלול ספיראלי לאחר היתקלות כזו, ובלית 
ברירה יתחיל כירסום במסלול חד כיווני מחזורי.
ם  י ל ו ל ס מ כ ם  י ע ו ד י ה  ל א ם  י ל ו ל ס מ
)Trochoid(. ברור שכירסום  טרוכואידליים 
במסלול טרוכואידלי יעיל משמעותית פחות 
מספיראלי, זאת מכיוון שלאחר כל תנועת 
כירסום בודדת, לאורך החזית, יש להחזיר את 
הכרסום שוב לתחילת החזית כדי להתחיל את 

החיתוך הבא. כלומר, גם אם נניח שתנועת 
החזרה מתבצעת בקידמה מהירה יותר מתנועת 
החיתוך, עדיין מבוזבזים כ-30% עד 40% מסך 
כל הזמן על תנועות סרק. בחיתוך ספיראלי 

אין תנועות סרק.

טרוכואידה וספיראלה
להקטין  מנת  על  לעשות  ניתן  כן  אם  מה 
למינימום את סך כל זמן הכירסום? ראשית, 
יש לעשות הכול על מנת שרוב השטח יכורסם 

באמצעות ספיראלות.

לדוגמא: נניח שבתנאי החיתוך שלנו יעילות 
ויעילות  100 סמ”ר/לדקה,  הספיראלה היא 
המסלול הטרוכואידלי הוא 60 סמ”ר/לדקה. 
CAM אחת מצליחה  נניח שתוכנת  בנוסף, 
לכרסם 80% מהשטח בכרסום ספיראלי, ואת 
יתר השטח בכרסום טרוכואידלי. אם עלינו 
לכרסם שטח של 600 סמ”ר - 80% מהשטח 
ע”י ספיראלה ו-20% על ידי טרוכואידה: זמן 

הספיראלה הוא 480 חלקי 100 = 4.8 דקות; 
זמן הטרוכואידה הוא 120 חלקי 60 = 2 דקות; 

סה”כ הזמן: 6.8 דקות.
כעת, נחשב את זמן הכירסום על ידי תוכנה 
1/3 מהשטח  רק  לכרסם  אחרת שמצליחה 
באמצעות  והיתר  ספיראלה  באמצעות 
טרוכואידה. נניח שאנחנו משתמשים באותם 
תנאי עבודה: זמן הספיראלה הוא 200 חלקי 
 400 זמן הטרוכואידה הוא  2 דקות;   = 100
חלקי 60 = 6.67 דקות; סה”כ הזמן: 8.67 דקות. 
כלומר, התוכנה הראשונה חסכונית בכ-1.9 

זהו חיסכון  דקות, לעומת התוכנה השנייה. 
של 21.5% בזמן, שמושג רק הודות ליכולת 
ידי  על  יותר של השטח  גדול  חלק  לכרסם 
ספיראלות. חשוב מאוד להבין שחיסכון זה, 
של יותר מ-20% בזמן הכירסום, הינו חיסכון 
נוסף על זה שנובע מהשימוש בתנאי העבודה 
של טכנולוגיית ה”כירסום המהיר”, ושכולו 
מושג על ידי היכולת של התוכנה לתכנן את 
מסלולי הכלי בצורה מיוחדת שתבטיח כי רוב 
השטח יכורסם באמצעות מסלולים ספיראליים.

פסיעת צד משתנה
ישנן שתי שיטות שבעזרתן ניתן להגיע לכך 

שרוב השטח יכורסם על ידי ספיראלות:
בבניית  משתנה  צד  בפסיעת  שימוש   .1
על  שמירה  תוך  הספיראלי,  המסלול 
הפסיעה שתימצא תמיד בין ערך מינימום 
לערך מקסימום )שנקבעים מראש על ידי 
התוכנה, בהתאם לתכונות החומר, הכלי 
והמכונה(, ותוך כדי התאמת הקידמה בכל 
נקודה לאורך המסלול לערך הנקודתי של 
יהיו  כזאת  התאמה  ללא  הצד.  פסיעת 
הכלי,  על  המופעל  בכוח  חדים  שינוים 
של  קטנים  ולשברים  לרעידות  שיגרמו 
לעבוד  ניאלץ  אותם  למנוע  כדי  הכלי. 
בהרבה.  קטן  ובעומק  נמוכה  בקידמה 
שימוש בפסיעת צד משתנה מאפשר בניית 
ספיראלות שאינן עגולות. אלו ספיראלות 
גמישות )Morphing Spiral( שמתאימות 
את צורתן בהדרגה לצורת גבולות האזור 
שאותו צריכה הספיראלה לכרסם. ברור כי 
שימוש בספיראלות מורפיות כאלה מאפשר 
הגדלת אחוז השטח שיכורסם באמצעות 
ספיראלות על חשבון השטח שיכורסם 
באמצעות מסלול טרוכואידי פחות יעיל.

שיטה נוספת, שמאפשרת הגדלת שיעור   .2
השטח המכורסם על ידי ספיראלות, היא 
חפירת תעלות הפרדה )Moats( בתוואים 
אסטרטגיים שונים בשטח, ויצירת תנאים 
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תיב״מ

גיאומטריים טובים יותר לבניית 
הפיכת  לדוגמא:  ספיראלות. 
)כאלה  שטחים חצי פתוחים 
שחלק מגבולותיהם פתוחים 
ואחרים סגורים בקיר( לפתוחים 
לגמרי; פעולה זאת מאפשרת 
ע”י  השטח  כל  את  לכרסם 
מסביב  ספיראלה שמתחילה 
והולכת ומתכנסת אל  לשטח 
תוך נקודת המרכז שלו. דוגמא 
נוספת היא חלוקה של שטח 
פתוח לגמרי - אך בעל צורה 
מאפשרת  שאינה  מוארכת 
 - ספיראלה  ידי  על  לכרסמו 
למספר שטחים נפרדים שכל 
פרופורציות  בעל  מהם  אחד 
ניתן  ולכן  מוארכות  פחות 
ספיראלה  ידי  על  לכירסום 

מתכנסת נפרדת. 

הפקה אוטומטית של 
נתוני העיבוד

יהיו מסלולי הכלי טובים ככל שיהיו, דרושה 
תכונה נוספת על מנת שמערכת המושתתת 
תוכל  המהיר”  ה”כירסום  טכנולוגיית  על 
להפיק את המרב מהטכנולוגיה. ללא יכולת 
מובנית בתוכנה להחליט באופן אוטומטי על 
נתוני עיבוד כמו מהירויות, פסיעות, ועומקים 
ולנתוני המשימה  מותאמים למסלולי הכלי 
)חומר, כלי ומכונה(, ייאלץ הלקוח להחליט 
בעצמו על נתונים אלה על פי ניסיונו האישי 

או מתוך טבלאות מוכנות. מאחר שמדובר 
בטכנולוגיה חדשה ופורצת דרך, אין ללקוחות 
וכמובן שאין טבלאות  את הניסיון הדרוש, 
מוכנות. הבעיה מחמירה והופכת בלתי אפשרית 
כשלוקחים בחשבון את השינויים בפסיעת הצד 

הדורשים מהירויות קידמה שונות בכל נקודה 
לאורך המסלול.

הפקת המרב מהכירסום המהיר
חברת  עי  ופותחה  תוכננה   iMachining
SolidCAM מתוך מטרה לעמוד בקריטריונים 
שהוזכרו לעיל, והיא נבנתה כך שתפיק את 
המהיר”.  ה”כירסום  מטכנולוגיית  המרב 
גמישותה הרבה מאפשרת לה לעבוד בצורה 
יעילה להפליא הן על מכונות מתקדמות והן 
על מכונות רגילות. המערכת 
יודעת להתאים עצמה היטב 
מכונות  של  הסוגים  לכל 
הכירסום שנמצאות בשוק ולכל 
סוגי החומרים. המערכת היא 
עבודת  שנות  חמש  של  פרי 
שונה  היא  ופיתוח.  מחקר 
מהותית מכל מערכת אחרת 
המהיר.  הכירסום  בתחום 
המערכת מכילה בקירבה מסדי 
ידע נרחבים בתחום העיבוד 
על  מתפקדת  והיא  השבבי 
תקן מערכת מומחה בתחום. 
מאפיינים בולטים: באמצעות 
 Technology האשף הטכנולוגי
Wizard )פטנט בהליכי רישום(, 
iMachining מחשבת באופן 
אוטומטי את תנאי השיבוב האופטימאליים 
לכירסום החלק, תוך התחשבות בסוג החומר, 
בנתוני הכלי, בגיאומטריה וביכולות המכונה; 
בעוד מערכות אחרות מחוללות את מסלולי 
זווית מגע קבועה  הכלי, בכפוף לשמירה על 

בין הכלי לחומר, האשף הטכנולוגי 
ערכי   iMachining ל  מכתיב 
מינימום ומקסימום של זווית המגע 
כאילוצים )פטנט בהליכי רישום(. 
כן מחושבים מסלולי הכלי  כמו 
בשילוב עם קידמות ומהירויות של 
סיבובי כלי תואמים, כך שהעומס 
נשמר  הכלי  על  והמכני  התרמי 
אלה  ייחודיות  תכונות  קבוע. 
במהירויות  כירסום  מאפשרות 
משמעותית  גבוהים  ובעומקים 
מאלה של מערכות אחרות; עקב 
שינוי  דרגת החופש המאפשרת 
של זווית המגע בין החסם העליון 
 iMachining ,לבין החסם התחתון
יכולה לכרסם שטחים בעלי צורה 
כללית, באמצעות מסלול ספירלי 
גמיש )Morphing Spiral( ואינה 
מוגבלת לספיראלות סימטריות 
בעיקרה.  עגולה  צורה  בעלות 
זו מבטיחה את הצלחתה  תכונה 
של ה iMachining בכרסום אחוז 
ידי מסלולים  יותר של שטח נתון, על  גבוה 

ספיראליים רציפים. 
בעוד מערכות אחרות נאלצות להפסיק, ברגע 
היתקלות באי, את המסלול הספיראלי ולעבור 
למסלולי כלי חד כיווניים, כגון טרוכואידה, 
iMachining, במקרים שבהם זה יעיל יותר, 
מכרסמת תעלה )Moat – פטנט בהליכי רישום( 
סביב האי וממשיכה במסלול ספיראלי סביב 
והשטח  התעלה  האי,  של  המאוחד  השטח 
מגדילה  זו  יכולת  עד ההיתקלות.  שכורסם 
עוד יותר את אחוז השטח המכורסם על ידי 
ספיראלות, ובכך תורמת תרומה נוספת לחיסכון 
ולהארכת חיי הכלי, יחסית  בזמן הכירסום 

למערכות אחרות.

לסיכום
iMachining היא מערכת מהפכנית לכירסום 
מהיר. היא מבוססת על מסדי נתונים שכוללים 
מידע על חומר הגלם, כלי הכירסום והמכונה. 
הנתונים  כל  את  בחשבון  לוקחת  המערכת 
הרלוונטיים ומפיקה מסלולי כלי בעלי גיאומטריה 
אופטימאלית ועם נתוני עיבוד אופטימאליים. 
בזכות  למשתמש  ידידותית  מאוד  המערכת 
נתוני  את   שלה.   Technology Wizard-ה
העיבוד היא מחשבת בעצמה ומבססת עליהם 
תוכנית CNC שהיא ידידותית גם למכונה וגם 
לכלי הכירסום. עם iMachining מקבלים בפועל 
חיסכון של עד 70% בזמן העיבוד והארכת חיי 
הכלי עד פי ארבע בהשוואה לחיתוך סטנדרטי. 
iMachining בארץ ובעולם  מאות משתמשי 
כיום יכולים להעיד על חיסכון משמעותי זה. ˆ
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