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א .מבוא
תפיסה רעיונית של התכנית )רציונל(

המקצוע "תחזוקת כלי טיס" במסגרת לימודי ההנדסאי נות מענה לנושאי הקשורי להבנה
טכנולוגית של תהליכי ה מ ההיבט ההנדסי וה מ היבט הייצור .הנדסאי מכונות המתמחה
במערכות תעופה מחויב להכיר ולהבי את התהליכי השוני המשמשי בעת ביצוע תחזוקה
של כלי הטיס .פעולת סיכו למניעת שחיקה ,פעולות צביעה וציפוי כדי להג על חלקי מתכת
מקורוזיה או מתופעות בלתי רצויות אחרות וכ טכנולוגיות שונות שבאמצעות מחברי מתכות
זו לזו חשובות ביותר .יש אפוא צור להתמקד בה ולהבינ היטב.

דרכי הערכה

המקצוע "תחזוקת כלי טיס" הוא מקצוע הכולל תכני תיאורטיי וכ התנסויות מעשיות
במסגרת מעבדה .ההתנסויות המעבדתיות יסייעו לתלמידי בהבנת ובהפנמת החומר התיאורטי
שלמדו .במהל הלמידה וההוראה יינתנו לסטודנטי מטלות )תרגילי(

ויערכו מבחני מבדק שמטרת תהיה להערי את הישגי הסטודנטי במקצוע .באמצעות כלי
הערכה אלו יהיה אפשר לקבוע את יעילות ההוראה ואת הפנמת החומר הנלמד בקרב
הסטודנטי.

ב .מטרות
 .1להכיר לסטודנטי את טכנולוגיית הסיכו ואת הפתרונות שהיא נותנת לבעיות שונות.
 .2להכיר לסטודנטי שיטות שונות של ציפוי מתכות.
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 .3להשוות בי שיטות שונות של טכנולוגיות ציפוי וצביעה.
 .4להכיר לסטודנטי שיטות שונות שבאמצעות אפשר לבצע חיבור בי מתכות.
 .5להכיר לסטודנטי את טכנולוגיות ההלחמה והריתו ולהשוות ביניה.

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

ראשי פרקי
שעות

נושאי הלימוד
1

סיכו )לובריקציה(

20

2

צביעה וציפוי של מתכות

24

3

טכנולוגיות חיבור

28

סה"כ

72

3

פירוט התכני )הנושאי(
שבוע

נושאי הלימוד

שעות

סיכו )לובריקציה(

20








מבוא ללובריקציה וסיכו :הצור בסיכה ,התופעות שאפשר
למנוע
סיווג של חומרי הסיכה על פי מקור :חי ,צומח ,מינרל
דוגמאות לחומרי שוני ,מאפייניה ותכונותיה
סיווג שיטות סיכו:חיכו שכבהדקה ),(thin-film friction
חיכו הידרודינמי ) :(fluid-film frictionמאפייני כל אחת מ
השיטות ,באילו מצבי משתמשי בכל שיטה
תכונות המסכ לקבלת חיכו מינימלי
השימוש בחומרי סיכה :כללי ,אופ שימוש בחומרי סיכה
נוזליי ,אופ השימוש בחומרי סיכה חצי מוצקי ומוצקי

צביעה וציפוי של מתכות








קורוזיה של מוצרי מתכת
הצור בצביעה ובציפוי של משטחי מתכת
גילוו :הגדרה ,סוגי גילוו ,הצור בגילוו ,טכנולוגיות הגילוו
השונות
אלגו )אנודייז( :הגדרה ,השפעת האלגו על המתכת )מבנה
הגבישי ,טופוגרפיית פני השטח ,עמידות בשיתו(
סוגי שוני של אלגו :טיטניו ,אלומיניו
אלגו ושיקולי מכניי
תהליכי שוני של ציפוי וצביעה:
 .1תהלי אנודיזציה גופריתנית )(Sulfuric Acid Anodizing
שימושי ויישומי בתעשייה
יתרונות וחסרונות של הטכנולוגיה
 .2תהלי אנודיזציה כרומית ):(Chromic Acid Anodizing
שימושי ויישומי בתעשייה
יתרונות וחסרונות של הטכנולוגיה.
 .3תהלי אנודיזציה קשה ):(Hard Anodizing
שימושי ויישומי בתעשייה
יתרונות וחסרונות של הטכנולוגיה.
 .4תהלי פסיבציה לסגסוגות פלב וטיטניו
שימושי ויישומי בתעשייה

2
2
6
4
6

24
1
1
2
4
2
2
2

2

2

2

4

שבוע

נושאי הלימוד



יתרונות וחסרונות של הטכנולוגיה
 .5צביעה
שימושי ויישומי בתעשייה
יתרונות וחסרונות של הטכנולוגיה
השוואה בי התהליכי השוני

תהליכי חיבור








מבוא :סיווג של שיטות חיבור ,מושגי בסיסיי ,שימוש
בתעשייה ,הכרת סימוני ריתו
הלחמה :שיטות ההלחמה ,חומרי הלחמה ,סוגי שוני של
הלחמות ,חומרי המשמשי למילוי )(filler
ריתו )  (Weldingהגדרה ,הצור בריתו
הציוד הבסיסי ואביזרי עזר של הרת :אביזרי ריתו ,הקשת
החשמלית
סיווג ריתו לפי קבוצות:
 .1קבוצה תרמית
 .2קבוצה תרמומכנית
 .3קבוצה מכנית
צורות ריתו:
 .1ריתו באמצעות קשת חשמלית
) .(Shielded Metal Arc Welding – SMAWמאפייני
השיטה ,שימוש ,יתרונות וחסרונות
 .2ריתו באמצעות אלקטרודת טונגסט
) .(Tungsten Inert Gas – TIGמאפייני השיטה ,שימוש,
יתרונות וחסרונות
 .3ריתו באמצעות אלקטרודת מתכת
) .(Metal Inert Gas – MIGמאפייני השיטה ,שימוש,
יתרונות וחסרונות
 .4ריתו באמצעות קר אלקטרוני
) .(Electron Beam Welding – EBWמאפייני השיטה,
שימוש ,יתרונות וחסרונות
 .5ריתו באמצעות קר לייזר
) .(Laser Beam Welding – LBWמאפייני השיטה,
שימוש ,יתרונות וחסרונות
 .6ריתו באמצעות חיכו
) .(Friction Welding – FWמאפייני השיטה ,שימוש,
יתרונות וחסרונות

שעות
2

2
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שבוע

נושאי הלימוד










שעות

 .7ריתו נקודתי
) .(Spot Welding – SWמאפייני השיטה ,שימוש ,יתרונות
וחסרונות
שימושי ריתו בתעשייה ובתעופה
גורמי המשפיעי על הריתו
בעיות שעלולות להיווצר בפעולת הריתו
ביקורת טיב תפרי ריתו :בדיקות מכניות ,בדיקות אלהרס,
עיוותי המופיעי בעצמי מרותכי והדרכי למניעת
בריתו
דבקי :סוגי דבקי ,דבקי ממס )פוליאורת ,פוליאמיד,
פוליאסטר(  מאפייני ושימושי .דבקי מקשי )אקרילי,
אפוקסי( – מאפייני ושימושי .דבקי סיליקו – מאפייני
ושימושי
חיבור קרמי :חיבור בי קרמיקה למתכת ,חיבור בי קרמיקה
לקרמיקה ,שיקולי תרמוכימיי

סה"כ

2
1
1
1
1
2

2
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6

 לימודי התנסותיי – כיתה י"ד
טרימסטר ג* 1 :ש"ש
טרימסטר ד 1 :ש"ש
טרימסטר ה 1 :ש"ש

ראשי פרקי
שעות

נושאי הלימוד
1

סיכו )לובריקציה( – השפעת פעולת הסיכו על החיכו ומהירות
התנועה של חלקי נעי

12

2

צביעה וציפוי של מתכות – השפעת צביעה וציפוי מתכות על
תופעות קורוזיה וחלודה

12

3

שיטות חיבור – התנסות בריתו והלחמה וההבדלי ביניה

12

סה"כ

36

פירוט התכני )הנושאי(
נושאי הלימוד

1

סיכו )לובריקציה( – השפעת פעולת הסיכו על החיכו
ומהירות התנועה של חלקי נעי






2




12

מבוא לסיכו
הצגת חומרי סיכה מסוגי שוני וממשפחות שונות )נוזליי,
חצימוצקי ,מוצקי(
משיכת בחומרי סיכה מסוגי שוני לחלקי שוני )מיסבי,
שרשראות ,טבעות מסתובבות במהירות ,חלקי המצויי תחת
העמסה גדולה וכו'(
בדיקת השפעת הסיכו על החיכו ,מהירות התנועה

צביעה וציפוי של מתכות השפעת צביעה וציפוי מתכות על
תופעות קורוזיה וחלודה


שעות

12

חזרה על מושגי ונושאי הקשורי בציפוי ובצביעת מתכות:
אלגו ,גילוו
המחשת תהלי התחמצנות )חלודה ,קורוזיה וכו'( על גבי
מתכות .מת הסברי לגבי הגורמי והסיבות לתופעה
לקיחת מתכות זהות לקודמות וציפויי בחומרי שוני
)בהתא לנלמד(
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נושאי הלימוד




3

שעות

בדיקה הא במצב החדש שוב מתקבלות התופעות של החלדה,
קורוזיה וכדומה
מת הסברי לגבי התופעות הנמנעות עקב הציפוי והצביעה
הגורמי המשפיעי על הציפוי ועל תכונות המתכות

שיטות חיבור  התנסות בריתו והלחמה וההבדלי ביניה

12

ריתו והלחמה:
 דיו וחזרה על נושאי ההלחמה והריתו כולל התייחסות
למושגי ולסימני בריתו
 הקראת הוראות בטיחות במעבדה
 הדגמת אופ ביצוע ריתו )מכל אחד מהסוגי שנלמדו(
 ביצוע ריתוכי מסוגי שוני על ידי התלמידי
 הדגמת אופ ביצוע הלחמות של שתי מתכות באמצעות חומרי
הלחמה שוני
 ביצוע הלחמות באמצעות חומרי הלחמה שוני על ידי התלמידי
 השוואה בי תהלי הריתו ותהלי ההלחמה
 מת הסברי לשוני בי שתי השיטות ,מתי משתמשי בכל שיטה?

סה"כ

36

ד .דרכי הוראה
המקצוע משלב לימוד תיאורטי והתנסות מעשית במעבדות ייעודיות .במסגרת השיעורי
העיוניי הלימוד הוא פרונטלי במתכונת הרצאה .יש להקפיד להיעזר בהמחשות ,בשקפי וא
לחלק לתלמידי דפי עזר הכוללי טבלאות ,גרפי ותמונות להמחשה .במסגרת הפעילות
המעבדתית יתרגלו הסטודנטי ויישמו את העקרונות וכ יבצעו 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 .יש לתת תרגילי בית
ועבודות באופ שוט כדי לוודא שהחומר הנלמד אכ מתורגל על ידי הסטודנטי.
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בחני ומבחני
מטרת לבדוק ולבחו הפנמת מידע אצל הסטודנטי וכ את יכולת להשתמש במידע שקיבלו
כדי שיוכלו לפתור בעיות ברמה דומה או ברמה גבוהה יותר .באמצעות הבחני והמבחני יהיה
אפשר להערי הא 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%ויכלול
שאלות מתומצתות בנושאי שוני שנלמדו.

דוחות מעבדה
מטרת לבדוק את מידת ההבנה ושיתו הפעולה של הסטודנט בשיעור ההתנסותי והא תהלי
הניסוי ואופ ביצועו היו ברורי לו .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
– לובריקציה
– סיכו
– גילוו
– אפוקסי
– דבקי
– אלגו
– אנודייז
– אנודיזציה גופריתנית
– אנודיזציה כרומית
– אנודיזציה קשה

– פסיבציה לסגסוגות פלב
וטיטניו
– צביעה
– תהליכי חיבור
– הלחמה
– חומר ריתו
– ריתו
– ריתו באמצעות קשת
חשמלית
– ריתו באמצעות
אלקטרודת טונגסט

– ריתו באמצעות אלקטרודת
מתכת
– ריתו באמצעות קר
אלקטרוני
– ריתו באמצעות קר לייזר
– ריתו באמצעות חיכו
– ריתו נקודתי
– פוליאורת
– דבקי ממס

ז .ספרי לימוד מומלצי
 .1תחזוקת מכונות

פרקי מכונות ותחזוקת  ,חלק א' ,הוצאת "מאה" ,תלאביב.
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