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 טיפול תרמי

 

  שעות72 :שעות לימוד

 ב, א :טרימסטרי	

 מבוא .א

 �ענ� מדעי הנתו� בתהלי� התפתחות תמידי מהווה נדב� הכרחי בעבודתהנדסת חומרי� שהיא 

תכנית לימודי� זו עוסקת בהבנת עקרונות בסיסיי� של מבנה . י�דסמהנו �הנדסאי, �של טכנאי

, המבנה הכללי של התכנית הוא מ� המיקרו אל המקרו. החומר וקשירת� לתכונותיו ההנדסיות

מבנה הסריג ופגמיו ולבסו� , המשכה בקשרי� בי� אטומיי�, ראשיתה בהבנת מבנה האטו�

. פיסיקליות ועמידות בתנאי סביבה, כניותתכונותיו ההנדסיות של החומר לרבות תכונות מ

 לאחר הקניית הבנה של העקרונות ,ברזליות�סגסוגות אלובהתכנית עוסקת בסגסוגות ברזליות 

הקורס יועבר . מכניי��טיפולי� תרמוובהבסיסיי� שהוזכרו מתמקדת התכנית בטיפולי� תרמיי� 

בוח� אמצע טרימסטר ובחינה  על סמ�  תיעשהההערכה,  הרצאות ותרגולי� פרונטליי�דר� שלב

 .סופית בסופו

 מטרות .ב

 הכרת עקרונות בסיסיי� של מבנה החומר והקשר לתכונותיו המכניות .1

 ברזליות�הכרת פלדות וסגסוגות אל .2

 מכניי��הבנת עקרונות של סגסוג טיפולי� תרמיי� וטיפולי� תרמו .3

 הקניית כלי� בסיסיי� לבחירת חומרי� .4

 )התעייפות, זחילה(דגרדציה בעלי חשיבות תעשייתית הכרת תהליכי  .5
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 )נושאי�(פירוט התכני�  .ג

 

 הלימוד נושאי שעות

   

 טרימסטר א  

 מבנה החומר 3 

 מבנה האטו�

 הטבלה המחזורית

 קשרי� כימיי�

 1 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

 קריסטלוגרפיה 6 

 (BCC, FCC,CPH)מבני� גבישיי� 

 סריגכיווני� ומישורי� ב

 2 

 2.1 

 2.2 

 פגמי� נקודתיי� בסריג 3 

 היעדרויות וחדירויות

 3 

 3.1 

 נקעי� 9 

 )מעורב, בורגי, קצה(סוגי נקעי� 

 תנועת נקעי�

 )עיווי פלסטי(נקעי� ודפורמציה פלסטית 

 מערכות החלקה

 4 

 4.1 

 4.2 

 4.3 

 4.4 

 תכונות מכניות 9 

 מתיחה

 קשיות

 נגיפה

 5 

 5.1 

 5.2 

 5.3 

 יפוזיהד 6 

 חוק פיק הראשו�

 חוק פיק השני

 6 

 6.1 

 6.2 

כ"סה 36   

   

  ברטטרימס  

 דיאגרמת פאזות בינארית 3 

 דיאגרמה איזומופרית

 חוק המנו�

 7 

 7.1 

 7.2 

 פחמ��דיאגרמת ברזל 6 

 )פרליט, אוסטניט, צמנטיט, פריט(פאזות ומבני� 

 אקציה אוטקטואידיתאקציה אוטקטית ורר

 חוק המנו�

 היפואוטקטואידי, היפראוטקטואידי, מהל� קירור אוטקטואידי

 8 

 8.1 

 8.2 

 8.3 

 8.4 
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 הלימוד נושאי שעות

   

 סוגי פלדות 3 

 פלדות פחמניות

 פלדות בעלות חוזק גבוה

 פלדות מסוגסגות

 פלדות כלי�

 חלד�פלדות אל

 9 

 9.1 

 9.2 

 9.3 

 9.4 

 9.5 

 נוקלאציה וגידול 3 

 נוקלאציה

 גידול

 10 

 10.1 

 10.2 

 י הקשיהמנגנונ 3 

 נת גודל גרעי�הקשיה באמצעות הקט

 הקשיית מעוותי�

 הקשיה באמצעות תמיסה מוצקה

 הקשיית מתבדלי�

 11 

 11.1 

 11.2 

 11.3 

 11.4 

 זחילה 5 

 ניסוי זחילה

 עקומת זחילה

 זחילה דיפוזיונית

 זחילת נקעי�

 12 

 12.1 

 12.2 

 12.3 

 12.4 

 התעייפות 3 

 עומס מחזורי

 יפותמנגנוני כשל בהתעי

 גבול התעייפות

 13 

 13.1 

 13.2 

 13.3 

 טיפולי� תרמיי� 6 

 ריפוי וסוגיו

 נורמליזציה

 ספרואידיזציה

 חיסו� והרפייה

 �CCT וTTTדיאגרמות 

 14 

 14.1 

 14.2 

 14.3 

 14.4 

 14.5 

 ברזליות�סגסוגות אל 4 

 אלומיניו� וסגסוגותיו

 טיטניו� וסגסוגותיו

 נחושת וסגסוגותיה

 וגותיומגנזיו� וסגס

 15 

 15.1 

 15.2 

 15.3 

 15.4 

כ"סה 36   
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 דרכי הוראה .ד

 .הקורס יועבר בדר� של הרצאות פרונטליות בשילוב תרגול שיכלול פתרו� בעיות מספריות

 מטלות עיקריות .ה

 בוח� אמצע ובחינה סופית, ד� תרגילי� שבועי

 רשימת מושגי� ומילות מפתח .ו

, סריג, גביש, קשר מתכתי, קשר קוולנטי, קשר יוני, מולקולה, אלקטרו�, ניטרו�, פרוטו�, אטו�

BCC ,FCC ,CPH ,משפחת מישורי�, משפחת כיווני�, מספר קואורדינציה, מקד� אריזה ,

, UTSמאמ� , מאמ� כניעה, מערכת החלקה, נקע מעורב, נקע בורגי, נקע קצה, חדירות, עדרותיה

, ריכוזי�) גרדיאנט(מפל , �שט, מקד� הדיפוזיה, עקבה, הפחתת שטח החת�, התארכות לשבר

, בייניט, פרליט, צמנטיט, פריט, ריאקציה אוטקטואידית, ריאקציה אוטקטית, חוק המנו�

זחילה , זחילת נקעי�, זחילה שניונית, מתבדלי�, תמיסה מוצקה, מרטנזיט מורפה, מרטנזיט

, וטקטואידימבנה א, גבול התעייפות, שדות מעוותי�, שדות מאמצי�, זחילת מעבר, דיפוזיונית

, נורמליזציה, חיסו�, הרפיה, ריפוי, אוטקטואידי�מבנה היפר, אוטקטואידי�מבנה היפו

 .CCTדיאגרמת , TTTדיאגרמת , ספרואידיזציה

 ספרי לימוד מומלצי� .ז

 . הוצאת מכלול: חיפה,מבוא להנדסת חומרי� .)1974( .' ארוז�, ' שנדיב,  ד ברנדו�,' דאלו�

 .ישראל, אורטהוצאת : אביב�תל,  חומרי� וטיפול תרמיהנדסת .)1993( . יוס�פישביי�

 )מקורות נוספי�( ביבליוגרפיה

W. D. Callister – “Materials Science and Engineering an Introduction”, New York, 

NY: John Wiley & Sons, 7
th edition 

 


