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א .מבוא
תפיסה רעיונית של התכנית )רציונל(

המקצוע "חומרי תעופתיי" במסגרת לימודי ההנדסאי עוסק רובו ומתמקד בעיקר בחומרי
ההנדסיי .במקצוע זה נכללי  5פרקי עיקריי הנלמדי בהרחבה תו שימת דגש על הכרת
מושגי יסוד והכרת תהליכי כימיי והנדסיי .אחת מ המטרות העיקריות של המקצוע היא
ליצור עניי בקרב סטודנטי ולחשו אות לעול חדש המצוי סביב זה מכבר .אי זה סוד כי
עולמנו כבר היו מצוי בעיד החומרי הפלסטיי ,החומרי המרוכבי והחומרי הקרמיי.
"תקופת האב" כבר מזמ מאחור – החל מתעשיות התעופה והחלל וכלה ברפואה ובמוצרי
הצבאיי וכ בכל הקשור למוצרי היויו :ציפויי ,דבקי ,כלי בית ,לבוש ,הנעלה ,אפשר
למצוא סימני לחומרי ההנדסיי החדישי שמשפרי את תכונות החומרי שיפור ניכר.
כמקצוע התמחותי למערכות תעופה יש חשיבות להכרת החומרי ההנדסיי על כל תכונותיה
)מעלותיה וחסרונותיה( וכיצד אלו באי לידי ביטוי בעול התעופה והחלל.

דרכי הערכה

המקצוע "חומרי תעופתיי" הוא מקצוע הכולל תכני תיאורטיי וכ התנסויות מעשיות
במסגרת מעבדה .ההתנסויות המעבדתיות יסייעו לסטודנטי בהבנת ובהפנמת החומר התיאורטי
שלמדו .במהל הלמידה וההוראה יינתנו לסטודנטי מטלות )תרגילי( .וייערכו מבחני מבדק
שמטרת תהיה להערי את הישגיה במקצוע .באמצעות כלי הערכה אלו יהיה אפשר לקבוע
את יעילות ההוראה ואת הפנמת החומר הנלמד בקרב הסטודנטי הלומדי.
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ב .מטרות
 .1להכיר לסטודנטי את סוגי החומרי התעופתיי הקיימי ואת המייחד כל סוג.
 .2להסביר לסטודנטי מה החומרי ההנדסיי.
 .3להכיר לסטודנטי את משפחת נתכי המתכת )סגסוגות( תו שימת דגש על הכרת המבנה,
התכונות האופייניות והסוגי השוני.
 .4להכיר לסטודנטי את משפחת החומרי המרוכבי תו שימת דגש על הכרת המבנה,
התכונות האופייניות והסוגי השוני.
 .5להכיר לסטודנטי את משפחת החומרי הקרמיי תו שימת דגש על הכרת המבנה,
התכונות האופייניות והסוגי השוני.
 .6להכיר לסטודנטי את משפחת החומרי הפלסטיי תו שימת דגש על הכרת המבנה,
התכונות האופייניות והסוגי השוני.
 .7לאפשר לסטודנטי להבי באופ יסודי כיצד משמשי החומרי ההנדסיי את תעשיית
התעופה והחלל.

ג .התכני
 לימודי עיוניי – כיתה י"ד
טרימסטר ג* ,ד ,ה 72 :ש"ש

ראשי פרקי
שעות

נושאי הלימוד
1

מיו חומרי

5

2

סגסוגתנת

15

3

חומרי מרוכבי

20

4

חומרי קרמיי

12

5

פולימרי וחומרי פלסטיי

20

סה"כ

72

3

פירוט התכני )הנושאי(
שבוע

נושאי הלימוד

שעות

מיו חומרי

5





חלוקת חומרי על פי הרכב :חומרי טהורי ,תערובות
חלוקת חומרי על פי מקור :חומרי סינתטיי ,חומרי
טבעיי )אורגניי ,אנאורגניי(
חלוקת חומרי על פי התאמת לייצור מוצרי :חומרי לא
הנדסיי )חומרי גל( ,חומרי הנדסיי )סגסוגות ,מרוכבי,
קרמיי ,פולימרי מלאכותיי(

סגסוגתנת











הרכב הסגסוגות :עקרונות בהיווצרות סגסוגות
תערובות נת )אוטקטיות( ,תמיסות מוצק ותרכובות בי
מתכתיות
שיווי משקל תרמי
סגסוגות ברזל :דיאגרמת שיווי משקל ברזלפחמ ,אלוטרופיה
של ברזל
פלדות פחמ טהור ,השפעת הוספת חומרי מסג לפלדות פחמ
טהור
פלדות  ,Niפלדות  ,Crפלדות Ni Cr
מבנה של יציקת ברזל אפורה ולבנה
סגסוגות לא ברזליות :סגסוגות מבוססות נחושת :סגסוגות
נחושתאב ,סגסוגות נחושתאלומיניו ,סגסוגות נחושת
ניקל
סגסוגות אלומיניו והקשיית זיקו

חומרי מרוכבי








הגדרת חומרי מרוכבי
הבסיס הפיזיקלי של מבנה החומרי המרוכבי
מודול אלסטיות והתנהגות בשבר של חומר מרוכב
סוגי סיבי )משרייני( :זכוכית ,פחמ ,ארמיד )קבלר( ,בורו
יתרונות וחסרונות של כל סוג ,מתי משתמשי בכל סוג
סוגי שרפי )מטריצות( :פוליאסטר ,אפוקסי ,פוליאימידי,
 .BMIיתרונות וחסרונות של כל סוג ,מתי משתמשי בכל סוג
התאמת סיבי מטריצה
המבני השוני של החומרי המרוכבי והשפעת על
תכונות מכניות ,חשמליות ותרמיות

1
2
2

15

1
2
1
2
2
2
1
2
2

20

2
2
2
2
2
2
2
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שבוע

נושאי הלימוד




שעות
2

תהליכי ייצור של חומרי מרוכבי :כבישה באוטוקלאב,
תהלי  ,RTMתהלי LRI
יתרונות וחסרונות של חומרי מרוכבי
שימושי של חומרי מרוכבי בתעשייה ובתעופה

2
2

12

חומרי קרמיי








המיקרו מבנה של החומרי הקרמיי
חומרי גל קרמיי ויישומ
תכונות החומרי קרמיי :תכונות מכניות ,תרמיות,
חשמליות ,אופטיות
סיווג חומרי קרמיי :קרמיקה מבנית ,קרמיקה תפקודית
ניטרידי :מבנה ,תכונות ,שימושי
סיליקאטי :מבנה ,תכונות ,שימושי
שימושי בתעשייה ,בתעופה ,בחלל

פולימרי וחומרי פלסטיי












1
1
3
2
2
2
1

20

הגדרת מקרומולקולה )מולקולת ענק(
הגדרת מונומר ,פולימר
תכונות מכניות של הפולימרי
הגורמי המשפיעי על התכונות המכניות של הפולימרי
סוגי הפולימרי במתיחה :שביר/פרי ,משי ,אלסטומר
הגדרת חומרי פלסטיי
סיווג חומרי פלסטיי לפי קבוצות :דבקי ,צבעי וציפויי,
סיבי לביגוד ,פלסטרומיי ,אלסטרומיי
תכונות החומרי הפלסטיי :חימו )חומר תרמופלסטי
וחומר תרמוסטי(; משקל סגולי; בידוד תרמי; בידוד חשמלי;
חוזק; יחס חוזק/משקל; עמידות בפני מי ,כימיקלי ,חומצות,
בסיסי; עמידות בשינויי טמפרטורה; עמידות באש; נוחות
לייצור ,עיבוד ,תחזוקה
יתרונות וחסרונות של חומרי פלסטיי
שימוש בחומרי פלסטיי בתעשייה ,בתעופה ,בחלל

סה"כ

2
2
2
2
2
2
2
2

2
2

72
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 לימודי התנסותיי – כיתה י"ד
טרימסטר ד 1 :ש"ש
טרימסטר ה 2 :ש"ש
טרימסטר ו 2 :ש"ש

ראשי פרקי
שעות

נושאי הלימוד

טרימסטר ה
1

מתיחה – ביצוע מבחני מתיחה לחומרי מתכת שוני

12

2

נגיפה – ניסוי נגיפה לדגמי פלדה בטמפרטורות שונות

12

3

חומרי מרוכבי  בדיקת השפעת החומר המשריי על תכונות
החוזק של החומר החדש

12

טרימסטר ו
4

12

ביצוע ניסויי רלוונטיי לפרויקט הגמר

סה"כ

48

פירוט התכני )הנושאי(
נושאי הלימוד

1

מתיחה – ביצוע מבחני מתיחה לחומרי מתכת שוני

שעות

12

ניסוי מתיחה לדגמי מתכתיי ופולימרי:
 הדגמת אופ הביצוע של בדיקת חוזק למתיחה עבור מתכות
שונות )פלדה ,פליז ,אלומיניו(
 למידת תוצאות הניסוי וביצוע השוואה בינ ובי התיאוריה
 השוואת תוצאות ניסוי מתיחה עבור מתכות שונות
 בדיקת חוזק מתיחה עבור חומרי פולימר

2

נגיפה – ניסוי נגיפה לדגמי פלדה בטמפרטורות שונות

12

ניסוי נגיפה לדגמי פלדה בטמפרטורות שונות:
 שימוש במכשיר נגיפה לצור מציאת התנגדות מתכות לשבירה
תחת העמסה דינמית
 הכרה וסקירת הגורמי המביאי למעבר החומר ממשי לפרי
 מציאת טמפרטורת המעבר הקריטית

6

נושאי הלימוד

3

שעות

חומרי מרוכבי – בדיקת השפעת החומר המשריי על
תכונות החוזק של החומר החדש

12

ניסוי בדיקת חוזק חומרי מרוכבי:
 בדיקת החוזק של חומר העשוי ממטריצה בלבד
 סקירת חומרי שוני המשמשי כחומרי שריו
 שילוב חומרי משרייני ביחד ע מטריצה ובדיקת תכונות
חדשות ,למשל :יחס חוזק משקל
 יתרונות ,חסרונות של החומר המרוכב

סה"כ

36

ד .דרכי הוראה
המקצוע משלב לימוד תיאורטי והתנסות מעשית במעבדות חומרי .במסגרת השיעורי
העיוניי הלימוד הוא פרונטלי במתכונת הרצאה .יש להקפיד להיעזר בהמחשות ,בשקפי וא
לחלק לסטודנטי דפי עזר הכוללי טבלאות ,גרפי ותמונות להמחשה .במסגרת הפעילות
במעבדה יתרגלו הסטודנטי ויישמו את העקרונות וכ יערכו ניסויי הממחישי את התיאוריות
שלמדו והכירו .במסגרת המעבדות יש חשיבות לכ שהמעבדות יהיו מאובזרות ומצוידות בציוד
הנדרש להשלמת הניסויי הרלוונטיי.

ה .מטלות עיקריות
מטלות ביצוע )תרגילי לעבודה עצמית(
באמצעות תרגילי אלו יהיה אפשר להערי את יכולת הסטודנטי לייש את החומר הנלמד
תו הפעלת מיומנויות חשיבה כמו :תכנו ,הסקת מסקנות ,ביקורתיות וכדומה .יש לתת תרגילי
בית ועבודות באופ שוט על מנת לוודא שהחומר הנלמד אכ מתורגל על ידי הסטודנטי.

בחני ומבחני
מטרת לבדוק ולבחו הפנמת מידע אצל הסטודנטי וכ את יכולת להשתמש במידע שקיבלו
על מנת לפתור בעיות ברמה דומה או ברמה גבוהה יותר .באמצעות הבחני והמבחני יתאפשר
להערי א הושגו מטרות הלמידה ,קרי :הבנת עובדות ,מושגי ועקרונות.
יש לערו לפחות שני בחני במהל סמסטר ובה לשלב שאלות מ הנושאי העיוניי שנלמדו
ותורגלו .מבח סמסטר יינת פע אחת במהל הסמסטר .משקלו יהיה לא פחות מ 50%והוא
יכלול שאלות מתומצתות בנושאי שוני שנלמדו .בתו הלימודי ביצוע ניסויי רלוונטיי
לפרויקט הגמר.

7

דוחות מעבדה
מטרת לבדוק את מידת ההבנה ושיתו הפעולה של הסטודנטי בשיעור ההתנסותי והא
תהלי הניסוי ואופ ביצועו היו ברורי לה .דוח המעבדה יכלול את כל הנתוני והתוצאות
שנתקבלו במהל הניסוי וכ את מהל הניסוי ,השערות בנוגע לתוצאות צפויות ,חישובי
)במידת הצור( ,רקע תיאורטי לתופעות נחקרות וכמוב מסקנות שאפשר להסיק מעצ ביצוע
הניסוי .טר ביצוע הניסוי יישאלו הסטודנטי כמה שאלות רקע מקדימות לבחו את מידת
הבנת החומר .סטודנטי שלא יראו הבנה מספקת לא יורשו לגשת לניסוי .הציו ישוקלל על סמ
תוצאות המבדק הראשוני ,ביצוע הניסוי במעבדה והדוח שהוגש על ידי הסטודנטי.

ו .רשימת מושגי ומילות מפתח
– חומר
– חומרי הנדסיי
– חומרי מרוכבי
– חומרי קרמיי
– חומרי פלסטיי
– פולימרי
– מטריצה
– משריי

– סיבי
– מקרומולקולה
– סגסוגת מתכות
– קרמיקה מבנית
– יחס חוזק/משקל
– אוטוקלאב
– כבישה
– תהלי RTM

– תהלי LRI

– מודול אלסטיות
– חומרי תרמופלסטי
– חומרי תרמוסטי
– ניטרידי
– סיליקטי
– אלסטומרי
– סגסוגת יוטקטית
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