שימושי הטיטניום באפליקציות האיירוספייס צומחים לאחרונה במהירות רבה .סביב הרציונל התכנוני
של מסה נמוכה יחסית לרמת החוזק שלו ועמידותו הטובה יחסית בטמפרטורה מוגבהת נבחר
הטיטניום ליותר ויותר שימושים בעולם התעופה.

אחד החסרונות של סגסוגות הטיטניום הוא הקושי בעיבוד שלהם ובעיקר בעיבוד השבבי .יש מספר
חברות ביניהן חברת  Kennametalשהתברכו בנסיון רב ומתמשך של עבודה עם טיטניום שהביא גם
למספר פיתוחים שנחשבים למהפכניים בתחום .לאורך השנים ספקי כלי השיבוב השקיעו את זמנם
וממונם במחקר ופיתוח כדי להבין מה היא הדרך הטובה ביותר לשבב טיטניום .בתקציר זה אני מביא
מעט מהידע שנצבר בנושא העיבוד השבבי של סגסוגות טיטניום בהתחשב בשימור התכונות
המטלורגיות והטכנולוגיות המיטביות.

תכונות השיבוב של נתכי הטיטניום
עיבוד שבבי של הטיטניום תובעני באותה מידה כמו עיבוד שבבי של חומרים המתפקדים
בטמפרטורות גבוהות .חלקם הגדול של נתכי הטיטניום משובב מתצורת חישול ( הקטנת מחיר חו"ג
לטווח ארוך) וכמות החומר המוסרת בתהליך בערכים משקליים יכולה להגיע ל  90%מהעובד
הבסיסי.
הראקטיביות הכימית הגבוהה של סגסוגות הטיטניום גורמת לשבבים להדבק לכלי העיבוד ( ריתוך ),
זהו תהליך שגורם לכשלשל הכלי מוקדם מהנדרש .המוליכות התרמית הנמוכה של נתכים אלו לא
מאפשרת פיזור חום אפקטיבי במהלך השיבוב מקצהו של הכלי .אי לכך הקצה (  ) Tool Tipמתחמם
לטמפרטורות גבוהות שכתוצאה מהן הכלי נשחק ומקבל דפורמציה מיותרת.
סגסוגות הטיטניום שומרות על חוזק גם בטמפרטורות גבוהות אבל מציגות מוליכות תרמית נמוכה.
כאמור תכונה מיוחדת זו לא מאפשרת מעבר חום והתפזרותו מקצה הכלי במהלך הכרסום,כך
שנוצרת טמפרטורה מאד כבוההבקצה הכלי הגורמת לדפורמציה פלסטית ושחיקה המובילים לכוחות
שיבוב גבוהים .מגמת ההתקשות של הסגסוגות כתוצאה מהעבודה המתבצעת עליו גם תורמת
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השימושים העיקריים זה מכבר הם בקדמת מנועי הסילון (  ) Front sectionוכנראה שימשיכו
להשתמש בו שם בעתיד הנראה לעין .לאחרונה אם תכנון מטוסי הדור החדש מחומרים מרוכבים
ובהתאם לתכונותיהם חלקי טיטניום הופכים לרלוונטים מאד לחלקי מבנה ראשי וכני נסע .כמות
הטיטניום למטוס רק הולכת וגדלה.

לכוחות גבוהים ולא מבוקרים בעת השיבוב שיכולים להוביל לשבר ( .) Depth of cut notching
בנוסף ,אזור מגע השבב הוא יחסית קטן וגורם לריכוז מאמצים גדול בגלל הכוחות הגדולים
והטמפרטורה הגבוהה וכל הסיבות יחדיו יובילו לכשל מוקדם של כלי החיתוך.
מודול האלסטיות ( יאנג ) של הסגסוגות גורם לקפיציות חוזרת גדולה יותר ולהטייה ( ) Deflection
של מחיצות דקות במבנה שתוצאתם רעידות בכלי ,שריטות ושחיקה שמביאים לטיב שטח ירוד .לנתכי
טיטניום  αיש יחסית חוזק מתיחה נמוך שגורם לכוחות שיבוב קטנים יותר בהשוואה לשיבוב נתכי
 , β ,) 6al-4v ( β-αומקורבי  .βחשוב להשתמש בכמויות נדיבות של נוזל קירור בריכוז הנכון על
מנת להקטין את טמפרטורת קצה הכלי ולמנוע שחיקה מהירה שלו .כלי חד עם שיפוע חיובי יקטין את
כוחות השיבוב ,הטמפרטורות המתפתחות ועל ידי כך יקטין את הסיכוי למינימום של עיוותים בחלק
המעובד.

אלמנטים מטלורגיים
נתכי α
טיטניום מסחרי טהור ונתכים מסוגסגים עם מייצבים כמו טין ואלומיניום (  ) e.g. Ti5al2.5snמסווגים
כנתכי  .αנתכים אלו אינם ניתנים לטיפול תרמי,אך ניתנים לריתוך .הסגסוגות בקטיגוריה זו מצטינים
בחוזק מתיחה בינוני ,עמידה טובה במכה (  ) notchותכונות מכניות מצויינות בטמפרטורות
קריאוגניות ( מאד נמוכות).
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מה שהופך את החיתוך ליותר יעיל הוא השימוש בטכנולוגיה יותר מתקדמת של קירור ע"י הזרמת
נוזל הקירור דרך הכלי או ה  . Insertבצורה זו ניתן לשלוט יותר על מקומות הקירור הנכונים .אפשר
גם לקצוב את כמות נוזל הקירור בהתאם לרמת הסיבובים או הכוחות המתפתחים .המשמעות
הכספית היא יעילות גבוהה מאד בשבריר עלויות של מערכת קירור בלחץ גבוהה.

נתכי טיטניום

נתכי β
נתכי  βמכילים מתכות מעבר ,כמו ונדיום (  )Vטנטלום ( )TAמוליבדן ( )MOוניביום ( ,)NBשמייצבים
את פאזה  .βדוגמאות לנתכים מסחריים מקבוצת : β
Ti11.5mo6zn4.5sn
Ti15v3cr3al3sn
Ti5553
נתכי  βניתנים לטיפול תרמי ללא קושי ,בדרך כלל גם ניתנים לריתוך והם בעלי חוזק גבוהה .ניתן
לצפות למשיכיות מצויינת במצב המסה של הנתכים .לנתכי  βיש נטיה ל ductile brittle
 - transformationזוהי יכולת של חומרים מסויימים להיות דיגטיליים בטמפרטורה גבוהה ופריכים מאד מתחת לטמפרטורה זו.
( המילה  transformationמציינת את טמפרטורת המעבר ) .התהליך הזה מתריש ברמה האטומית בחומר ואם העלאת הטמפרטורה
אמפליטודת הרעידות באטומים מוגברת וגורמת לשבירת קשרים אטומים מצד אחד ויצירת קשרים חדשים מאידך .התופעה הזו ידועה גם
בפלדות .טביעתה של האוניה טיטאניק נזקפת לזכות התופעה הזו בשל התקלפות המבנה כתוצאה מירידה דרסטית בטמפרטורה מתחת
לטמפרטורת המעבר ( .אימפקט חלש יכול לגרום לנזק גדול).

והם לא מתאימים לאפליקציות בטמפרטורות נמוכות .לנתכי  βיש הרכב מצויין של תכונות של
פחים,קשיחים,שחילים ולשימושים בעולם הקפיצים.
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טיטניום מסחרי טהור עובר טרנספורמציה קריסטלוגרפית ( גרעינית) ממבנה hexagonal – HCP
 )α( close packלמבנה  )β( basic cubic center BCCכאשר מחממים אותו ל  .882°Cהוספת
אלמנטים מסגסגים כמו טין (  ) snשמוומס בטיטניום ,אינו משנה את טמפרטורת הטרנספורמציה
אבל אלמנטים מסגסגים אחרים כמו אלומיניום (  ) alוחמצן (  )Oגורמים לטמפרטורה לטפס.
אלמנטים אלו נקראים מייצבי  .αאלמנטים שמאפשרים טרנספורמציה בטמפרטורה נמוכה יותר
נקראים מייצמצוייןבי  .βנתכי טיטניום מסחריים מסווגים כ α-β ,α -ו  .βנתכי  α-βכוללים גם את
מקורבי  βו  αבהתאם להרכבם.

נתכי α-β
נתכים אלו מתאפיינים בפאזות  αו  βיחדיו ומכילים מיצבי  βומיצבי  .αהנתך הפשוט והפופולרי
בקבוצה זו הוא ,Ti6al4vששימושיו העיקריים הם בתעשיית האירוספייס .נתכים בקתגוריה זו הם בעלי
יכולת טובה לעיצוב ומספקים חוזק גבוהה בטמפרטורת החדר וחוזק בינוני בטמפרטורה גבוהה.
בקבוצה זו ניתן לשפר תכונות באמצעות טיפול תרמי למרות שרובן נשארות במצב .ANN

באפליקציות איירוספייס

מאפיינים של טיטניום ונתכיו
עבודה קרה ואפקטים חומניים – שימו לב לאזורי הקשיית מעוותים

תצורת שבבים באלומיניום לעומת טיטניום  :לשבבי טיטניום נטיה להדבק לכלי החיתוך ולעבור טחינה נוספת במידה ולא יסולקו מאזור
העיבוד בקצה הכלי .לעיתים עלולה להתרחש גם דפורמציה פלסטית במקום.

נתכי טיטניום מקבוצת קושי ) )=> 48 HRC
מסחרי טהור ti98.8, ti 99.9 :
מסוגסגים .... ti5al2.5sn,ti6al4v,ti3al8v6cr4mo4zn :ועוד.
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מתאפיינים בשיבוב ב:








אורך חיי כלי השיבוב נמוך גם במהירויות נמוכות
ראקציה כימית גבוהה גורמת לשבבים להתרתך ולהידבק לקצוות כלי החיתוך
מוליכות תרמית נמוכה מעלה את הטמפרטורה בשיבוב
בדרך כלל נוצרים שבבים אברזיביים,קשיחים ומחוספסים
נדרשים אמצעי זהירות מיוחדים בעת השיבוב של חומרים ראקטיביים.
מודול אלסטי נמוך גורם לעיוותים והטיית העובד
נוצרת התקשות תוך כדי עיבוד שבבי

פתרונות אפשריים
 .1מנע היווצרות קצה

הבעיה

היווצרות של חריץ לשבר

.2
.3
.4
.5
.6
.7

הגדל את הזוית בין קצה החיתוך לקדמה
השתמש בכלים ובגיאומטריה יעודית
שמור על מהירות סיבוב והקטן קדמה סימטלטנית
ודא ישיבה טובה של האינסרט במקומו
הגדל את ריכוז נוזל הקירור
עומק החתך צריך להיות יותר גדול מהשכבה המתקשה
בחתך הקודם 0.12ממ <
השתמש בצורה חזקה יותר של אינסרט כמתאפשר
תכנת רמפה להשתנות החתך
קצה כלי החיתוך חייב להיות חד ומלוטש (הונינג)
הגבר את מהירות הסיבוב
הגבר את הקדמה
הגדל את ריכוז נוזל הקירור

.1
.2
.3
.4

הגבר את הקדמה והקטן מהירות סיבוב
השתמש בכרסום עם ציפוי  PVDחד וגורף חיובי
הגבר את המהירות
הגדל את ריכוז נוזל הקירור

.8
.9
.1
.2
.3
.4

טיב שטח גרוע
WORKPIECE GLAZING

.1
.2
.3
.4

הגדל את עומק החתך
הקטן את רדיוס האף
השתמש באינסרט עם קצה חד
אל תשתהה בחתך

החשיבות בשימוש נכון של נוזל קירור
-

המטרה היא להשיג מקדם חיכוך כמה שיותר נמוך בעבודת השיבוב –
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תקלות בשיבוב ופתרונות :

מקדם חיכוך נמוך הוא תולדה לזרימה נאותה של נוזל קירור .בפועל יורדת הטמפרטורה כך שהעובד
לא מתרכך וחיי כלי החיתוך מתארכים .הלחץ וכיוונון אופטימלי של נוזל הקירור נרחיק את השבבים
מאזור החיתוך ומספק יתרונות של אנטי קורוזיביות לעובד ולמכונה כאחד .קיימת תאימות גבוהה בין
כמות נוזל הקירור המסופק לתהליך לבין קצב הורדת החומר.
לאופטימיזציית ביצועים של כלי קידוח מקרבייד מוצק נדרש קירור מסיבי .עם שטף נוזל קירור נכון
ניתן להשיג קצב קידוח אפקטיבי מקסימלי תוך שמירה על אורך חיי כלי ארוכים .בתהליכי כרסום
וחריטה ,ניתן להעביר את נוזל הקירור דרך הכלי או דרך האינסרטים ישירות לאזור החיתוך בצורה
אופטימלית ולהאריך כמובן את חיי הכלי תוך שמירת יצוריות מקסימלית.

 .1קצה החיתוך והעובד נשארים בטמפרטורה יחסית נמוכה ( קרים) עד כמה שניתן.
 .2קצה החיתוך והעובד מקבלים סיכוך למקדם חיכוך מינימלי.
 .3זרם נוזל הקירור מאלץ את השבבים להתרחק מאזור החיתוך וכך למנוע את האפשרות של
גריסה חוזרת של השבבים.
חשוב להשתמש בריכוז גבוהה של נוזל קירור על מנת לספק סיכוך שעוזר לאורך חיי הכלי ,לפינוי
השבבים ולטיב שטח מעובד טוב יותר .רצוי לשקול קירור בלחץ גבוהה דרך הכלי או בהזלפה צידית
מקבילה על העובד כדי לשפר את אורך חיי הכלים ואיכות התהליך .רצוי לא להשתמש בקירור רב קווי
אלא בקו קירור אחד עם  100%יכולת זרימה על מנת לפנות את השבבים מאזור העבודה.

שיקולים לקירור אפקטיבי
כדאי להשתמש בנוזל קירור סינטטי או סינטטי למחצה בנפח,לחץ וריכוז אופטימליים 10-12% .ריכוז
הוא המינימום המנדטורי .מעבר נוזל דרך הספינדל/כלי יכול לשפר את ביצועי הכלי עד פי ארבע!
טבעת תימרוץ סביב הספינדל היא אופציה אפשרית בהעברת נוזל דרך הספינדל .לקבלת תוצאות
מ יטביות רצוי להזרים את מקסימום נוזל הקירור ליחידת זמן .ממולץ על קצב זרימה דרך הספינדל
של לפחות  13ליטר/דקה בלחץ של לפחות  35אטמוספרות ( .)PSI~ 500
שמירה על יציבות בשיבוב
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הזרקת נוזל קירור מרוכז דרך הכלי או האיסרט לאזור העבודה נותנת מספר יתרונות :

יציבות וקשיחות – מספר דוגמאות להשגת המטרה.




רתום את העובד כך שאזור העבודה יהיה בסביבה המסיבית ביותר של המקבע.
הזרמת נוזל קירור דרך הספינדל בלחץ ובנפח גבוהים יאריכו את חיי כלי השיבוב משמעותית
עד פי  4מאורך חייו בקירור סטנדרטי.
ודא שהעבודה מתבצעת בעקומת הכח של העקומה.
ודא שמנועי הצירים מספיק עוצמתיים לעבודה מאומצת.
לכל איתחול (  )SETUPיש נקודה חלשה,מצא אותה.
זיכרו תמיד שהקשיחות היא מפתח ל . make or break
 היו ערים למחברים קריטיים במבנה המכונה והמנעו מתנועות שתערער את היציבות. השתמשו במחזיקים שמתאימים לסוג העבודה והעומס  HSK63או לחילופין  HSKאחר. ודא העדר חופשים בספינדל זהה את כוחות הרתע של הDrawbar - -ודא שהמתאם לא שחוק,אחרת הוא ייצור עומס יתר על הכלים ויפגע בספינדל ובמיסבים.






דפינת העובד





בעבודה עם ספינדל ורטיקלי הדפינה היא אספקט חשוב.
הקשיחות היא האספקט החשוב היותר בדפינה.
חשוב לדפון תמיד בקרבת מקום העיבוד למנוע אפקטים הרמוניים.
דפנו כמה שיותר נמוך ובקרבת הספינדל עד כמה שניתן .

פקטור הייצוריות בשימוש בכלים טיפוסיים יכול לנוע בין  1ל  4בהרבה מקרים .כלים ישנים שיוחלפו
לכלים חדשים תוך התאמת המערכת ישפרו את הביצועים .חיי הכלי יוארכו משמעותית כאשר נתיז
נוזל קירור דרך הכלי ולא בהצף .חשוב לדעת לא לדרוש מהמכונות מה שהן לא יודעות לתת .רב
המכונות אינן מסוגלות לכרסם בקצב שבבים קבוע של /492ccדקה .יש מכשולים אין ספור ונקודות
חלשות בכל המערכת .ניתן למנות ביניהם את מנועי הצירים ,המתאם ותאימותו ,חיבורים לקויים ,כח
פיתול זמין לספינדל ,מבנה המכונהלציר אחד או יותר או זוית תנועה מורכבת הרלוונטית ליציבות
המכונה ולדיכוי המערכת.
חשיבות הספינדל ומחבריו ( קולטים)
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תמיד כדאי לרתום את כח המשיכה לעזרתינו.
ספינדלים אופקיים מאפשרים לשבבים להתרחק ממקום העבודה בקלות.
קיבוע אופקי מחייב שימוש במקבעי מצבה או פאלטים זוויתים.

היום מתכנני המטוסים עוברים לחומרים עם חוזק גבוהה ומשקל נמוך ביניהם הטיטניום לניצולת
טובה יותר ותצרוכת דלק נמוכה יותר .הטיטניום שקשה לעיבוד אך השימוש בו חוסך בסופו של דבר
זמן וכסף מאתגר את היצרנים השונים בלמקסם הורדת חומר במהירות נמוכה יחסית ובכוחות שיבוב
גבוהים במידה ניכרת .יצרני המכונות מספקים יותר יציבות וספינדלים שמקטינים את הרעידות
הבלתי רצויות שמדרדרות את אורך חיי הכלים ואיכות המוצר.
בין כל היתרונות לייצוריות טובה ,הנקודה החלשה היא בדרך כלל חיבורי הספינדל עצמו – כשהפיתול
גבוהה צריך להתגבר על תופעות חזויות של כפיפה .חברת  Kennametalהכניסה לשוק מחבר (קולט)
בשם  Km4xהמספק חיבור רובוסטי וקשיח במיוחד לספינדל.

שיבוב איכותי – ניתן לבצע בקדמה גבוהה שמשלימה עומק חיתוך מתאים .עם ההתקדמות בכלי
החיתוך ,יש צורך שהקולט יאפשר את הניצולת הטובה ביותר מהכח הקיים בספינדל .מספר סוגים
של קולטים פותחו או השתבחו לאורך התקופות בהם התפתח העיבוד השבבי .קולט  ISO 7/24הוא
אחד הפופולריים בשוק .משתמשים בו ביעילות באפליקציות מרובות ,אבל הדיוקים ומגבלות
המהירות שלו מונעים ממנו התפתחות עתידית .השילוב האחרון של  TAPER 7/24מספק דיוק טוב
יותר בציר ה  , Zאבל יש לו מספר חסרונות כמו  :איבוד קשיחות במהירויות גבוהות ובעיות כפיפה
בעומס צידי גבוהה.

המחזיקים במוכרים :
 -Km-iso 26622פיתוח של  kennemetalעם krupp
 -Psc-iso26623כלי פוליגונלי
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מבט על הקולטים הקיימים – לעמוד בדרישות של ייצוריות גבוהה צריך להתחשב בחיבור הכלי
לספינדל או סוג הקולט .הממשק ביניהם אמור לעמוד בעומסים גבוהים ובד בבד לשמור על הקשיחות
שלו .ברב המקרים ,יוגדר כמה חומר ניתן לשבב בפעולה נתונה עד שהטיית הכלי תהיה גבוהה מידי.

)Hsk-iso121(din69893
בתרשים מטה ( )2מוצגים העומסים של המחברים הנ"ל  .האזורים המודגשים מייצגים את הדרישות
הטיפוסיות לשיבוב כבד בתהליכי שיבוב שונים .ה km4x -הוא המחבר היחיד שיכול לספק פיתול
ודרישות כפיפה שעונים על ביצועי שיבוב טובים בטיטניום .מערכות אחרות תהיינה מסוגלות להעביר
כמות פיתול לא רעה ,אבל כוחות החיתוך ייצרו מומנט כפיפה שיחרוג ממגבלות הממשק.

באפליקציות איירוספייס

הבחירה הנכונה
בשיבוב של חומרים קשים כמו טיטניום ,מהירות החיתוך בדרך כלל נמוכה יחסית בגלל שקיים חשש
לאפקטים חומניים על כלי החיתוך .בתגובה ,יצרני המכונות שיפרו את הקשיחות ויציבות הספינדלים
כמו כן את המבנה לאורך השנים .הספינדלים תוכננו לפיתול גבוהה במהירות סיבוב נמוכות,אך
המחזיקים נותרו הנקודה החלשה במערכת.
מחבר הספינדל חייב לספק פיתול ויכולת כפיפה שמתאימה למפרט הכלי לייצוריות גבוהה.
באפליקציות כרסום קצה שהטל האורך גדול באופן טיפוסי,ברור שמקדם יכולת הכפיפה של הממשק
עם הספינדל הוא משפיע רציני.
בחומרים קשים לשיבוב שדורשים כוחות חיתוך גבוהים מציוד הכרסום ,בחירה חכמה של ממשק
הספינדל ( קולט ) על מנת למקסם את ביצועי הכרסום היא מפתח להצלחה.
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התמודדות עם כוחות שיבוב גבוהים בתצורות כלים שונות
קצה חד




לחץ נמוך על הכלי
תהליך שיבוב נקי
חלש

קצה כתום ( ) TLAND
באפליקציות איירוספייס



קצה חזק מאד ; גורם לקצה דחיסה כתלות בקדמה

קצה מלוטש ( מעוגל )


איכותי יותר מאשר קצה חד

תכונות כלי טיטניום-אלומיניום ניטריד ( ) TIAIN




חוזק והתנגדות גבוהה לכוחות חיתוך
התנגדות לדפורמציה וקושי גבוהה בטמפרטורות חיתוך בקצה
קשיחות שמתנגדת ל . Notching
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פקטור 10X
לסיום חשוב לזכור שהטיטניום עולה בחוזקו בערך פי  10על האלומיניום ועל מנת למצוא את פרמטרי
השיבוב כראוי חשוב לבצע חישוב של כח פיתול נדרש מהספינדל....כך שלא נפקשש...

באפליקציות איירוספייס
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