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חדשות אל הרס

דבר נשיא העמותה
השנה העמותה חוגגת עשרים שנה להיווסדה.
זה עשרים שנה שיש גם לישראל עמותה לאומית
לבדיקות לא הורסות כמו שיש לבריטניה ,רוסיה
וארה”ב וכמו שיש להונגריה ,גאנה וויטנאם .לא רק
עמותה שנוגעת בנושאים החשובים לנו ולתעשייה
אלא גם גוף מתעיד מוכר בינלאומית שמאפשר לנו
לבצע בחינות בעברית ,בארץ ,להסמכת עובדים
לעמידה בדרישות התקנים האירופאים .עשינו רבות
אך הדרך עוד ארוכה ואתגרים רבים עומדים לפנינו.
ההתחממות הגלובלית ,הגדלת אוכלוסיית העולם
שתגיע בעוד  50שנה לכ 10-מיליארד ,שינוי האקלים
וחוסר המזון יביאו את העולם לחיפוש פתרונות
באזורים מאתגרים יותר ויותר.
המדענים והטכנולוגיה יתמקדו במעמקי האוקיינוסים,
בקטבים ,במאדים ,ובפיתוח של חומרים חדשים
ובדרישה לאמינות הולכת וגדלה.
כל זה יביא להתפתחות דרמתית של הטכנולוגיה.
לפני  30שנה איש לא חזה את הטלפונים הסלולריים
ואת האינטרנט.
הייתה מגמה למזעור ,אך היום ממזעור עברנו לננו
טכנולוגיה.
מי היה יכול להאמין שהתנ”ך כולו יודפס על שטח
של  16מ”מ מרובע?
יבוא יום כאשר בחומרים יהיו ננו סנסורים אשר “יזכרו”

את התכונות והצורה הגיאומטרית ובאופן אוטומטי
יתריעו או יובילו לתיקון המצב.
היום אנו טסים כאשר שני מ”מ של חומר מרוכב
מפרידים בינינו לשמיים.
פעם היו אומרים “גבוה יותר ,מהר יותר וחזק יותר” כיום
אומרים “יעיל יותר ,קל יותר וזול יותר” זה אומר שאנו
נצטרך לגלות פגמים קטנים ושונים מהרגיל.
הגדלת מהירויות הטיסה וההתמודדות עם סכנות
חדשות יובילו לפיתוח לא רק של חומרים חדשים
מתכלים אלא גם לחיבור גלובאלי של סנסורים
ושליטתם על ידי מרכזים עולמים כמו בתקשורת.
פיתוח הבית והעיר “החכמים” ישתלבו בתוך מערכת
כזו.
כבר כיום ישנן לחברות שירות גדולות כמו RTD,
 ACURENמרכזים עולמים עם שליטה בבדיקות
ובניטור בכל מקום ובכל רגע.
הציוד לבדיקות לא הורסות יהיה חכם יותר ויקר יותר.
הדרישה לבודקים תגדל .הבל”ה תהפוך להיות מקום שבו
לא רק הנדסאים אלא גם מהנדסים ומדענים ימצאו את
האתגרים שלהם בתחום שלנו .פעם בל”ה הייתה ענין
לטכנאים ומהנדסי מכונות או חומרים .כיום האנשים
העוסקים בבל”ה הם מהנדסי מכונות ,אלקטרוניקה
וחומרים ,מדעני כימיה ופיסיקה ,הנדסה גרעינית ,אנשי
הבטחת אמינות ,מומחים לעיבוד נתונים ומהנדסי

חדשות אל-הרס

דבר העורך
קוראים יקרים
לרגל  20שנה להקמת העמותה ,שינינו קצת את מבנה
ותוכן הביטאון ושמנו דגש רב יותר לתיאור הפעילות
שהביאה להקמת העמותה ,היסטוריה של פעילות
העמותה ,כנסים בארץ ובעולם .כל זאת כמחווה לכל
אלו שעמלו ותרמו רבות להקמת העמותה ולשימור
פעילותה הלאומית והבינלאומית.
קצת על ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הבדיקות
הלא הורסות ,בשנים האחרונות הרבתי לדווח על
ההתקדמות בתחום הרדיוגרפיה הדיגיטלית .ואכן תחום
זה מתפתח בהדרגה ,אבל לא בקצב המצופה .יתרונותיה
של הרדיוגרפיה הדיגיטלית ,כאשר ניתן ליישמה ,הן
עצומות ,אך הרגולציה והתקינה ,בעיקר בתחום התעופה,
גורמת לרבים לחשוש מהמעבר לצילום דיגיטלי.
מלבד עצם הרכישה ,חברה העוסקת בבדיקות בתעופה
צריכה להכשיר את העובדים בכל רמות ההסמכה,
להתאים את השיטה ולכתוב נהלים בהתאם ,חברות
שעוסקות בצילום יציקות צריכות לכתוב מחדש גם
את מפרטי הבדיקה לחלק ומדובר בדרך כלל במאות

הבטחת איכות .כל אחד מאלה מוצא את האתגר בבל”ה.
מפעל שיסתפק בצילומי רדיוגרפיה ולא ישלב בדיקות
וניטור חכמים ,יפסיד הרבה כסף ויפנה את מקומו.
חברת שירות שלא תתקדם ,אפילו שתהיה מצוינת,
תהיה כמו המפעל לכרכרות נוסעים שהיה מעולה אך
בסוף נעלם ,חברת פיתוח או מכירת ציוד בדיקות שלא
תחשוב על קידום הידע ומיומנות העובדים שבחברות
השירות  -לא תהיה קיימת בעוד  20שנה .מכירה של
מערכת ל ,long range UT-לא תצלח אם לא ימתינו
מהנדסים וטכנאים מיומנים להפעיל אותה .חברת
הציוד תהיה מעוניינת לתמוך שהפצת הידע ,במלגות
לסטודנטים ובמתן הרצאות בכנסים ובאקדמיה.
כולנו בענף תלויים זה בזה ,האחד בהתקדמות של
השני.
נושאים אלו נראים היום כמדע בדיוני .אנו חייבים
להיות מוכנים להתפתחויות אלו ,ואני מתכוון גם
ברמה האישית וברמה הלאומית ,וזאת כדי שהקדמה
לא תעבור לידנו וכך גם ההצלחה.
הדורות הבאים חייבים להיות מלומדים יותר ,חכמים
יותר ומנוסים יותר מאלה כיום ,על מנת שיוכלו לבנות
את התשתית האנושית לאתגרים אלו .וזה האתגר
שלכם ,ושלנו הוותיקים לעזור לכם בו.
ד"ר יוסי שואף
נשיא העמותה

ביטאון העמותה הישראלית
הלאומית לבדיקות לא הורסות
גיליון מס'  # 17דצמבר 2018

מסמכים .בנוסף יש צורך באישור לקוח ,ישנם לקוחות
שמדובר באישור פורמלי בלבד ,אך חברות רבות
כגון בואינג ,המילטון  ,הניוול ועוד ידרשו התאמה
לתקנים שלהם ,וידרשו לבוא ולסקור את המפעל
בטרם ההסמכה.
ועדין לא הגענו לצורך בהסמכה ל ,Nadcap-מדובר
בשאלון שונה שמעט מאוד אנשים בתעשייה מכירים
את הדרישות בו וכמובן את עלות הסיקור ,מדובר
ביום נוסף בהנחה שהמעבר לרדיורגפיה דיגיטלית הוא
הדרגתי ולא מבטל את הצורך בהסמכה לסרטי צילום.
תחום נוסף רווי טכנולוגיה הוא מערכות הבדיקה
האולטרסונית ,בעיקר טכנולוגיות המשתמשות בציוד PA
לביצוע בדיקות מהירות ומורכבות של חומרים מרוכבים,
בשנתיים האחרונות הייתה השקעה מסיבית של יצרניות
חלקי המטוסים בארץ בציוד בדיקה מתקדם.
אני מקווה שאוכל להביא מאמרים בנושא בביטאון
הבא.
שוקי ויגודני
עורך הביטאון

טל ,073-2474505 :פקס03-9604160 :
כתובת העמותה :ת.ד ,13447 .יבנה 8110302

E-mail: israndt@netvision.net.il

נשיא העמותה :ד"ר יוסי שואף
נשיאי כבוד :גבי שואף ,פרופ' עמוס נוטע
עורך ראשי :שוקי ויגודני
מערכת :ויקטור ביטון ,ליאת אוריאל ,גלית אפורי

הפקה
תירוש ( )1998הוצאה לאור בע"מ
הגר"א  ,17תל-אביב ,66024
טל ,03-5662080 :פקס03-5662081 :

E-mail: tirosh@tirosh-site.co.il
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בחסות
נוף אחר באקדמיה

הכינוס ה 20-של העמותה הישראלית הלאומית
לבדיקות לא הורסות ( )ISRANDTוASNT/ISRAEL-
במשותף עם הענף לבדיקות לא הורסות של לשכת המהנדסים
הכנס מתקיים ב 17-לדצמבר  ,2018במרכז הכנסים של כפר המכבייה ברמת-גן
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טומוגרפיה ממוחשבת בתעשייה -
Industrial CT

אלי זילכה |  ,Mscמהנדס מו"פ ,מחלקת בל"ה ממ"ג שורק
שיטת הטומוגרפיה הממוחשבת ,הפכה להיות,
בשנים האחרונות אחת השיטות הנפוצות
והמקובלות לבדיקות לא הרסניות ,במהלך
הפיתוח ,הייצור ,ומעקב התיישנות ,של רכיבים
ומכלולים ,בעלי דרישות אמינות גבוהות.
הדבר נובע מכך שלשיטת הטומוגרפיה מספר
יתרונות משמעותיים ביחס לשיטות דימות
אחרות ,כגון קבלת אינפורמציה מרחבית,
וכושר הבחנה ניגודי גבוהה ,יכולת הבחנה
בשינויי צפיפות בתוך הרכיב ,ויכולת תצוגה
תלת ממדית ,אשר מסייעת להמחיש את
מאפייני הרכיב שנבדק .מעבר לכך ,ניתן
להשתמש בשיטה לצורך ביקורת ממדית של
רכיבים ואף לצורך הנדסה חוזרת (Reverse
 )engineeringובניית מודל תיב"ם ,על פי הרכיב
שנסרק.
בתמונה שלהלן ,הדמיית  CTלמצלמת  SLRשל
חברת ניקון .התמונה מוצגת ,לאחר "קילוף" של
מעטה המצלמה באמצעות פעולת סגמנטציה.
ניתן להבחין ברכיבים ובתתי הרכיבים השונים
של המצלמה .גודל ווקסל בתמונה :כ  0.2מ"מ.

מיקרו/ננו טומוגרפיה –

Micro / nano CT

שיטת המיקרו טומוגרפיה הממוחשבת מבוססת
על קרינת קרני  Xמסוג מיקרו פוקוס ,המאפשר
הגדלה גיאומטרית של הגוף הנבדק בתמונת
ההשלכה ללא קבלת אי חדות משמעותית.
בשיטה זו ,ניתן להרוויח משילוב בין שיטת
ההגדלה הגיאומטרית ,הנהוגה במיקרו
רדיוגרפיה ,ושיטת הטומוגרפיה הממוחשבת.
כך ניתן לקבל כושר הפרדה מרחבי גבוה
בתחום של מיקרונים בודדים יחד עם היתרונות
של טומוגרפיה ממוחשבת שהוזכרו לעיל.
באמצעות מערכת ננו טומוגרפיה ,ניתן אף
להגיע לרזולוציות תת מקרוניות.

מקור תמונות מלחיה:

Dr. Sven Gondrom-Linke Volume Graphics GmbH
Heidelberg, Germany

CT

בתמונה ,תצוגת תלת ממד מתוך סריקת
של גרגרי מלח .הגרגרים נסרקו בתוך מלחיה,
וחולצו מימנה באמצעות סגמנטציה .ו"קילוף"
של שכבת המלחייה כך שניתן יהיה לבחון את
הגרגרים בנפרד.

תמונת חתך בודד לאורך מרכז המלחייה .רזולוציה:
 3מיקרון
תופעות שווא בתמונות CT

מקור תמונה:

/https://blog.nikonmetrology.com/world-radiography-day

התמונות שלעיל ,כשלעצמן נראות מרשימות,
עם זאת ,חשוב לציין כי החל משלב הסריקה
ועד לסיום השלב של שחזור תמונות החתכים,
מצטברות תופעות שווא (  )artifactsשונות
שפוגעות באיכות התמונה.
בין תופעות השווא הנפוצות ניתן לציין עיוותים
שנגרמים מפיזורי קרינה ,אפקט הקשיית
אנרגיה בחומר ,עיוותי אלומה קונית ואלומת
מניפה ,אפקטים של טבעות בתמונה ,תופעות
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סריקת  TCללא קולימציה

סריקת  TCעם קולימציה
Gondrom, Purschke, Siegle BOSCH Schwieberdingen, 1998

שווא כתוצאה ממתכות באובייקט ,אי דיוקים
של מערכת הסריקה ,התחממות של השפופרת
במהלך הסריקה ,פלוקטואציות של קרני הX-
ועוד....
כיום קיימות שיטות מגוונות אשר מיועדות
למזער מראש את תופעות השווא או לתקנן
וזאת באמצעות שיפור שיטות הסריקה,
קולימציה ,פילטרציה ,שיפור דיוקים וכד' .או
באמצעות אלגוריתמים מתקדמים לתיקון,
בשלבים שונים של טרנספורמציות שחזור
התמונה.
לשם המחשה של תופעות השווא בתמונות
ה ,CT-נציג דוגמא פשוטה יחסית.

בדוגמא שלהלן ,מוצגת משמאל תמונת חתך,
עם תופעת שווא משמעותיים.
מצד ימין מוצגת תמונת החתך מתוך סריקת
 CTמשופרת ,על ידי קולימציה של אלומת
הקרינה .התמונה הזו יותר נקייה ועם פחות
תופעות שווא של פיזורים.
עם זאת ,ניכר כי התיקון באמצעות קולימצייה
אינו מושלם ועדיין ניתן להבחין בתופעות שווא,
בעיקר בהמשך לחלקי המתכת שבתמונה.
כיום מפותחות שיטות נוספות וחדשניות
אשר מיועדות למזער יותר את תופעות השווא
בתמונות ה.CT-
לקראת רכישה של מערכת  CTנדרש להגדיר

היטב את הצרכים ,והמוצרים ,ולעמוד על
הקשיים הצפויים ,על מנת לאפיין מערכת
אופטימלית למוצר הנבדק.
1. Industrial applications of computed

t o m o g r a p h y, C I R P, L . D e C h i ff r e ,
S.Carmignato, J.-P. Kruth 2014

2. Computed Tomography Artifacts, pp 4559, Wilfred C. G. Peh, 2017

3. Photon starvation artifacts of X-ray CT:

their true cause and a solution Mori I1,

Machida Y, Osanai M, Iinuma K. Radiol
Phys Technol. 2013 Jan

ברכות

למעיין איילר גרוס

על הצלחתך במבחני רמה 3
בשיטת הנוזל חודר
הבחינות על ידי גוף מסמיך מאושר על ידי NANDTB
6
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סיפורו המופלא של גבי שואף ,האיש שפיתח את מדע הבדיקות ללא הרס בישראל

על מייסד העמותה ונשיאה הראשון
אלי תבור

המאמר פורסם בגליון הנדסת בנייה ותשתיות  ,69נובמבר 2016
הוא הקים אימפריה של מעבדות חדישות
ומשוכללות לניטור ולבדיקות לא הורסות
(בל״ה) ,כאלה שאינן פוגעות בחומר הנבדק,
בתחומי תעשיות התעופה ,המתכת ,הכימיה,
הביטחון ,הבנייה והתשתיות ,מיכלי הדלק,
מתקני השעשועים לילדים ועוד ,המפעילה
כיום כ 130-עובדים  -מהנדסים ,בודקים
מוסמכים וצוות מנהלי  -בשלושה סניפים
בארץ  -ביבנה ,בבאר-שבע ובחיפה .הוא בנה
מבנה מרשים למטהו באיזור התעשייתי של
יבנה .הוא הקים (בשיתוף עם פרופ׳ עמוס
נוטע ויצחק סגל מהטכניון ומומחים נוספים)
את העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות
וקשר באמצעותה קשרים עם ארגונים ואגודות
לבדיקות לא הורסות ברחבי העולם .האגודה
שהקים זכתה להכרה בינלאומית והורשתה
להסמיך בודקי אל הרס ולהתעידם .כנשיא כבוד
הוא ממשיך ללוות את העמותה ועומד מאחורי
שנתון בשם ״חדשות אל הרס״ ומאחורי כנסים
רבי משתתפים בנושא זה .הוא משתתף בכנסים
רבים לבדיקות לא הורסות הנערכים בעולם
ותורם בכך לחילופי ידע המועילים למשק.

גבי שואף כיום ,בגיל  ,85נשיא חברת ״גבי
שואף בע״מ״

למעשה ,כאשר החל את פעילותו בתחום
הבל״ה בתחילת שנות ה60-׳ של המאה שעברה,
היו כבר בארץ כמה מוקדי בל"ה בטכניון,
בחברת החשמל ,בתה"ל ואולי עוד כמה נוספים.
אך גבי ,בשירותו כקצין בחיל האוויר הקים את

מעבדות הבל״ה בחיל ,פיתח שיטות בדיקה
מדעיות שיושמו בתעשיות הבטחוניות ובענפי
משק רבים בישראל וחינך דורות של מומחים
לבדיקות לא הורסות במרכז ההדרכה הפועל
בחברתו.
הוא גבי שואף ,שם נרדף לעצם המושג בל״ה
בישראל .בדיקות לא הורסות זה הוא .גם כיום,
בגיל  ,85לאחר שהעביר את ניהול האימפריה
שבנה לבניו  -ד"ר יוסי שואף ומגיסטר יגיל
שואף  -גבי ,ה״אבא של הבל״ה״ ,כפי שנוהגים
לכנותו ,אינו נח על זרי הדפנה .הוא מעורב
בפעילות הנערכת במעבדות מפעליו ומתעניין
בתהליכי הבקרה המיוחדים החדשניים ,כמו
בדיקות אולטראסוניות בטבילה ובשיטות
מתקדמות אחרות ,בדיקות מיכלי דלק עיליים
ותת-קרקעיים ,בדיקת סדקים במתכות בצבע
חודר ,בדיקות מגנטיות ,בדיקות רדיוגרפיות
המבוצעות תוך הגנה מירבית מקרינה ועוד
שיטות בדיקה רבות הגובלות במדע בדיוני.
הוא ממשיך לעבוד במעבדה במחקר ופיתוח
שיטות בדיקות חדשניות גם לבדיקת מבנים
ותשתיות וניטור מצבם .במסגרת פעילות זו הוא

המעבדות והמטה המרכזי של חברת ״גבי שואף בע״מ״ באיזור התעשייה של יבנה

גליון מס | 17 .דצמבר 7 2018

חדשות אל הרס
יישם תקן אירופאי לסילוק כלורידים ממבנים
המותקפים בקורוזיה .פעולה זו תוכל ל"הצעיר",
לדבריו ,את המבנה ב 30-שנה והדבר יחסוך כסף
רב בתחזוקת המבנה .החברה שהקים זכתה
לאחרונה בניטור של מספר תחנות במנהרות בקו
האדום של הרכבת הקלה בגוש דן.
הוא נולד בוורנה ,העיר השלישית בגודלה
בבולגריה ,השוכנת לחוף הים השחור .אביו
היה שם מנהל טכני במפעל למתכות וממנו ירש
כנראה את המשיכה למתכת .בתחילת מלחמת
העולם השנייה הכריזה בולגריה על ניטראליות
אך ב 1941-הצטרפה למדינות הציר והצבא
הגרמני נכנס לשטחה והתקבל בהתלהבות
על-ידי תושביה .ב 1943-גורשו יהודי בולגריה
למרכזי רכבות במטרה להוביל אותם למחנות
השמדה .משפחת שואף גורשה מביתה לעיירה
בשם "נובי פזאר" .אביו של גבי נשלח לעבודות
כפייה לבניית סכר על הדנובה .בהיותו בן
 12החל גבי לעבוד במפעל חרסינה בהובלת
חומר גלם במריצה ,עד שיום אחד ב1944-
הורו ליהודים להתרכז בתחנת הרכבת לקראת
העברתם לפולין .אבל הרכבות לא הגיעו מעולם.
בהתערבות האינטליגנציה הבולגרית ,הכנסיה
והמלך נמנע הגירוש ויהודי בולגריה ניצלו.
בתום המלחמה הצטרף גבי לפעילות בתנועת
״השומר הצעיר״ וכאשר המנהיג הקומוניסטי
של המדינה ,גיאורגי דימיטרוב התיר ב1947-
לאלף יהודים לצאת את המדינה ,היה גבי שואף
בין היוצאים לארץ על גבי ספינת מעפילים.
הספינה נתפסה בידי הצי הבריטי ומעפיליה
נשלחו למחנות הסגר בקפריסין .לאחר כמה
חודשי שהייה שם היה גבי בן ה 16-בין 200
הנערים שהורשו לעלות לארץ לרגל חגיגות יום
הולדתה של מלכת בריטניה.

ערכי איכות ללא פשרה
לארץ הגיע גבי שואף יחף ,לבוש במכנסיים
קצרים ובחולצה אחת לעורו .הוא נשלח מטעם
״עליית הנוער״ לקיבוץ מעברות בעיצומם של
הקרבות טרום מלחמת העצמאות .שם עבד
בחפירת ביצורים והיה בכיתת סיוע למגיני
הקיבוץ ,במקביל עבד ולמד והתעניין בעיקר
במכונאות .לאחר שנה וחצי בקיבוץ התגייס
לנח״ל ,עבר שם את קורס המ״כים הראשון,
כסמל פיקד על מחלקת הנח"ל הראשונה
בקיבוץ יד מרדכי בפעילות קרבית שוטפת
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 - 1963הרמטכ״ל יצחק רבין מעניק לרס״ן גבי שואף תעודת הצטיינות על הישג טכנולוגי בתחום צבאי
שנותר עלום עד היום

בגבול הרצועה ולחם בקרבות בית ג׳וברין.
לאחר שעבר קורס קצינים שימש כמדריך
בקורס מ"כים של הנח"ל .עם שחרורו התיישב
עם משפחתו ,שעלתה בינתיים לארץ ,בלוד,
שם החל ללמוד מכונאות והתמחה בעיקר
בדיזלים גדולים .הוא החל לעבוד כאזרח עובד
צה׳׳ל בצריפין ושם החל את למעשה את דרכו
המקצועית .הוא גוייס לצבא הקבע ונשלח
לקורס קציני הנדסה בנוסף להיות כבר קצין
חי"ר .לאחר מכן ,הוא ארגן את בית המלאכה
לשיפוץ של ציוד קרקע הנדסי בבסיס חיל
האוויר בתל נוף.
בשנת  1962הוא התוודע לראשונה למושג
״בדיקות לא הורסות״ .בטכניון בחיפה נפתח
קורס בתחום זה והוא עבר אותו בהצלחה .לאחר
מכן נשלח לאנגליה להרחיב את ידיעותיו בנושא
וכשחזר הקים את מעבדת חיל האוויר הראשונה
לבדיקות לא הורסות .שם פיתח שיטות
בל״ה חדשות ,שעל אחת מהן קיבל את פרס
הרמטכ׳׳ל .ב ,1964-כשהוא כבר בדרגת רב-סרן,
נשלח לבית הספר לפיקוד ומטה (פו״ם) של
צה׳׳ל ,שם ביצע עבודת גמר בנושא ״תרומת
בל״ה למהימנות המערך הצבאי בשנות ה80-׳״.
על עבודה זו זכה בפרס הצטיינות על עבודת
גמר ,שהוענק לו על-ידי מפקד בית הספר,
האלוף אברשה טמיר .תעודת הסיום הוענקה
לו על-ידי ראש הממשלה דאז ,לוי אשכול.
בתום הקורס מינה אותו עזר ויצמן ,מפקד חיל
האוויר ,לראש ענף פיקוח איכות הממונה על
אבטחת איכות ובל״ה בפרויקט בטחוני אדיר
מימדים שהתנהל בארץ ובחו״ל .״אמרתי אז
לעזר״ ,נזכר גבי שואף ,׳אני לא יודע הרבה על
אבטחת איכות!׳ והוא השיב לי :׳לא נורא! אתה
עוד תלמד!׳ כנראה שהצלחתי ללמוד לא רע,
שכן כעבור זמן נשלחתי למפעלי המטוסים של

גבי שואף בצעירותו ,בראשית דרכו כמכונאי

׳דאסו׳ בצרפת להשתלם בנושאי בל״ה ואבטחת
איכות ,ובהמשך גם לאנגליה ולארצות הברית״.
ב 1971-כשהוא בן  ,40השתחרר מצה״ל והחל
לחפש את דרכו בחיים האזרחיים .הוא התגורר
עם רעייתו נורית ,אותה הכיר בעת שירותו
בצה״ל ,בדירה קטנה בחולון ,שם גם הקים
את המעבדה הראשונה לבדיקות לא הורסות,
שהן למעשה ענף משנה בתחום אבטחת איכות
המוצר .הוא נסע למפעלי ״פראט אנד וויטני״
ו״ג'נרל אלקטריק״ בארה״ב ,שם עבר את
הבחינות ברמה  3לבודקי בל״ה.
לאחר מכן הקים את חברת ״גבי שואף בע״מ״,
שהפכה תוך זמן קצר לחברה המובילה בתחום
הבל״ה ומבצעת גם בדיקות טיב של ריתוכים,
יציקות וקונסטרוקציות .במרוצת השנים הוא
הקים בחברה מרכז הדרכה בו לומדים כיום מדי
שנה מאות תלמידים .הוא חבר בוועדת התקינה
לבל״ה של מכון התקנים ,עמית באגודת הבל״ה
הבריטית וחבר כבוד באגודת הבל״ה הבולגרית,
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 .1964ראש הממשלה ,לוי אשכול ,מעניק לגבי שואף את תעודת הסיום של קורס פו״ם בו זכה לפרס ראשון
על עבודת גמר

ד״ר (לאבטחת איכות) יוסי שואף ,בנו של גבי,
המכהן כיום כמנכ״ל חברת ״גבי שואף בע״מ״
וכנשיא העמותה הישראלית לבל״ה

על הישג טכנולוגי .בנובמבר  2011קיבל גבי
שואף כתב הערכה מהאיגוד הישראלי לאיכות
על פעילותו רבת השנים לקידום האיכות
והמצוינות במדינה.
תפיסתו הניהולית ,שירותו בצה"ל ובחיל האוויר
הקנו לו ערכי איכות עליהם אינו מתפשר .הוא
מחפש את המצוינות והשלמות .הוא דורש מכל
עובדי חברתו יושר ,מסירות ,ויוזמה .הוא מאמין
שיכולתו של אדם הינה הרבה מעבר לזו שהוא
מודע לה ולכן אינו מוכן לשמוע ביטויים כמו
"זה קשה" ,או "בלתי אפשרי" .״הכל אפשרי״,
הוא אומר ,״צריך רק להשקיע מחשבה ,עבודה
ומאמץ ,לשקול כל נושא ולהתייחס להשקעה

מול התועלת״.
גבי נשוי לנורית מבית גרטי ,אב לשני בנים ובת,
סב ל 11-נכדים ו 7-נינים .גם במלאת לו  85הוא
קם כל בוקר לעבודה ארוכת שעות .גבי אומר ״יש
עוד הרבה נושאים לפתח והרבה שיטות בדיקה
חדשות להמציא״ ,ומוסיף "אני גאה בהישגינו ,אך
לא עשיתי זאת לבד ,מעבדתנו מנוהלת על-ידי
הנהלה מנוסה ועובדים מצוינים שכל אחד מהם
תורם את חלקו במסירות בצמוד לערכי הליבה
שהנהגתי בארגון .אני מקווה שהדרך אותה
התוותי תמשיך ותביא את המעבדה ואת התחום
כולו להישגים נוספים תוך שמירת ייחודנו מבחינה
לאומית ובינלאומית״.

איגוד מהנדסי המכונות הבולגרי העניק לו
סיכת זהב כאותו הוקרה על הישגיו ופעילותו
הבינלאומית.
במרוצת השנים פרסם גבי שואף עבודות
ומאמרים רבים בכתבי עת מקצועיים בארץ
ובחו"ל ,בשנת  1992על סמך כישוריו ופירסום
של חלק מעבודותיו ,התקבל כחבר באיגוד
המהנדסים הבריטי .הוא משתתף ומרצה
בכנסים לאומיים ובינלאומיים .במשך  45שנות
פעילותו האזרחית ,הקים דורות של מומחים
המטביעים את חותמם על מקצוע הבל״ה
במדינה .בנובמבר  2002הוענק לו הפרס
היוקרתי "כנפי זהב" של עמותת חיל האוויר

טקס הענקת ״כנפי הזהב״ של עמותת חיל האוויר לגבי שואף על הישגיו הטכנולוגיים
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חדשות אל הרס

בדיקות ללא הרס ע"י שימוש
של מדי עיבור בחלל
חיים ליבה | מנכ"ל חברת אלינה טכנולוגיות

כאשר אנו בוחנים את הנושא של שימוש במדי
עיבור בחלל ,אנו שואלים האם ניתן להשתמש
במדי עיבור בחלל כתוצאה משלושה תופעות
עיקריות בחלל ,שלעמידות בהן ישנה השפעה
על יכולת מדידת נתונים נכונים ואמינים.
1.1וואקום
2.2קרינה מיינת
3.3שדה מגנטי

וואקום
כידוע ,בחלל שוררים תנאים של ואקום ,הלחץ
שם נמוך מאד יחסית לכדור הארץ (החל מPa-
 10×2.3−2בגובה של "קו קרמן" ועד 3×10−15 Pa
בגובה רב יותר).
כתוצאה מתנאים אלו מתרחשת תופעה של
שחרור גזים מחומרים ( ,)Outgassingבנוסף
בטווח הגבהים בהם הלוויינים מתפקדים ישנן
טמפרטורת קיצונית שיכולות לנוע בין מינוס
 130מעלות ל 200-מעלות צלזיוס.
בטבלה למטה ניתן לראות דוגמאות לחומרים
והעמידות שלהם בואקום.

קרינה מייננת
קרינה מייננת היא קרינת
חלקיקים או גלים
סוג החומר
אלומיניום
AI-6061-T6

נחושת

שדה מגנטי

אלקטרומגנטיים בעלי אנרגיה גבוהה המסוגלים
ליינן חומר כלומר ,לשחרר אלקטרונים מתוך
אטומים או מולקולות.
קרינה מייננת יכולה להיות קרן של חלקיקים
בעלי מסה ומטען חשמלי ,כגון אלקטרונים
או פרוטונים ,חלקיקים בעלי מסה ללא מטען
חשמלי ,כגון נויטרונים ,או חלקיקים שאינם
בעלי מסה או מטען חשמלי כגון פוטונים.
סוגי הקרינות שיותר רלוונטיות לגבינו הן קרינת
גמא וקרינת נויטרונים ,אשר מסוגלות לחדור
דרך גוף מוצק עד לעומק של כמה סנטימטרים.

טמפרטורה
 450°צלזיוס
אנודייז
 200°צלזיוס
 200°צלזיוס אחרי  13.5שעות התחממות יתר
 300°צלזיוס
 300°צלזיוס אחרי  15שעות התחממות יתר
 450°צלזיוס

מוליבדן
ניקל
כסף
פלדה
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שחרור גז במיליבר
 10שעות
שעה
1.7*10-7
2.7*10-8
1.3*10-6
1*10-7
2.5*10-9
4.5*10-9
3.7*10-10
1.4*10-8
1.6*10-10
2.3*10-6
1.6*10-6
1.4*10-6
7*10-7
6*10-7
6*10-7
-8
5*10
5*10-7

 100שעות
4.0*10-9

ההשלכות של פגיעת קרינה כזו במתכת
עלולים לגרום לחימומה ,לירידה ביכולת
שלה לעמוד בתנאי לחץ ולשינוי ההתנגדות
החשמלית שלה.
עוצמת הקרינה והשפעתה על החומר תלויה
בגורמים הבאים:
עבור הקרינה :כמות הקרינה ,השטף ורמת
האנרגיה.
עבור החומר :מבנה מולקולרי ,גיאומטריה,
גודל המולקולות שמהן בנוי החומר ,משקל
המולקולות ,מידות ,נפח ,עובי וצפיפות.
לדוגמא מתכות וחומרים קרמיים עמידים בפני
קרינה יותר מפלסטיק.
כתוצאה מהחשיפה לקרינה הדבק שמדביק
את מד העיבור עלול להשתחרר ,כבלי החשמל
יכולים להיפגע ונגרם נזק באספקת הזרם
לחיישן כתוצאה מזרמי חשמל אקראיים.
שדה מגנטי
השפעת השדה המגנטי של כדור הארץ
מורגשת עשרות אלפי קילומטרים בחלל.
בנוסף התפרצויות סולאריות ופעילות מוגברת
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של השמש עלולים להשפיע על השדה המגנטי
בחלל.
פעילותו של מד העיבור שחשוף לשדה מגנטי
יכול להשתבש כתוצאה מהפרעה במתח
המתקבל.

דיון
נביא מספר דוגמאות לשימוש שנעשה במדי
עיבור בחלל לבדיקת ערכים פיזיקלים כמו
הלמים ,מאמצים ,כוחות,לחצים.
 - Surveyor 1רכב החלל הלא מאויש שביצע
נחיתת ניסוי על הירח בשנת  1966לקראת
נחיתה מאוישת בהמשך.
על מנת לנתח את הנחיתה הורכבו על רגלי
הנחיתה מדי עיבור אשר מדדו את עוצמת
המגע עם הקרקע.
באיור הבא ניתן לראות את מיקום ההדבקה
של מדי העיבור ואת תוצאות המדידה שלהם.
על מנת לתמוך במראה הענקית שתוצב עליו
(בקוטר  ,)m 6.5נבנה עבורה מבנה גדול ותומך
שבנוסף מותקן עליו ציוד אופטי רב .כדי למנוע
פגיעה במבנה חשוב לנטר כל הזמן את הלחץ
והכוחות המופעל על החלקים ואת השינוי
שמתרחש בהם ,תכננו מערכת מתוחכמת של
מדי עיבור שקולטת ומנתחת את הנתונים
בכמה מקומות אסטרטגיים בטלסקופ.
אם נסתכל על מד העיבור נראה שהוא מורכב
מכמה חלקים :רדיד ,דבק להצמדה ,קצוות
להלחמה ,פלטת גיבוי ובידוד וכבל חשמל.
לכן ,כשנרצה לבחור את החומרים שמהם נייצר
את החלקים לעיל ,ניקח בחשבון את הגורמים
הבאים:
•העמידות שלהם לווקום וכמות הגז
שמשתחררת מהם.
•תפקוד בטמפרטורות קיצוניות.
•כיצד החומרים מתנהגים כשהם חשופים
לקרינה מייננת.
•השינוי שנוצר בהם כתוצאה מחשיפה לשדה
מגנטי.

לסיכום

Surveyor 1

Space Telescope James Webb

נוכל לומר שאין כל בעיה טכנולוגית לשימוש
במדי העיבור וחומרי ההדבקה אך יש להקפיד
ולרכוש בהתאם להוראות היצרן עבור היישומים
הנדרשים.
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נשים בתחום ה NDT-בישראל
מעיין איילר גרוס

נשים ,באופן כללי בתעשייה ,שמבקשות לשלב עבודה והורות ,נתקלות
על בסיס קבוע בקשיים .מהניסיון שלי של כ 7-שנים בתחום ה,NDT-
הסיפור שלנו איננו שונה בהרבה ,למרות הפוטנציאל האדיר שקיים
לדעתי בשילוב נשים בתחום.
הייתי רוצה לנסות לשנות את המחשבה שלכם על שילוב נשים כרמה 2 ,1
ו 3-אצלכם במפעל בכתבה זו ,ובכך אני מאמינה שהרווח יהיה של כולם.
על עצמי:
נשואה פלוס שניים  -הגדול בן שנתיים וחצי ,התינוק בן  9חודשים.
מהנדסת חומרים  +תואר ראשון בכימיה.
רמה  2בנוזל חודר (עוברת בימים אלו מבחנים לרמה  )3במפעל ייצור
בצפון הארץ.
מעט סטטיסטיקה:
נדבר מעט במספרים על המתרחש בישראל בתחום שלנו ,ובאופן כללי.
שמות המפעלים יישארו חסויים כמובן – אבל אני רוצה להודות על שיתוף
הפעולה והנכונות לספק את המידע.
מבין  14המפעלים שנדגמו רק באחד כמות הנשים התקרבה לכמות
הגברים ברמות ה NDT-השונות ,אך עדיין הייתה נמוכה מהם.
בשבעה מפעלים מתוך ה 14-כלל לא עובדות נשים בתחום ,אלא רק
גברים – כלומר במחצית מהמדגם שנבדק ,אין אפילו אישה אחת בתפקיד
רמה  1,2או  3באף תחום .NDT

הנתון הזה ממשיך גם בחלוקה ברמות הסמכה  1ו2-

וכאמור – ברמת הסמכה  ,3כרגע אין כלל נשים בישראל במדגם שנבדק.

באופן כללי ,מסה"כ של  166עובדים בכלל המפעלים והרמות שנדגמו,
רק  22הן נשים .ואף אחת מהן איננה רמה  3עדיין.
אז אתם מבינים שהתמונה המצטיירת ממש לא ורודה.
המצב דומה למצב הכללי בתעשייה בישראל.
מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,נכון
לשנת  2017כלל הגברים השכירים עבדו בממוצע
 69מליון שעות בשבוע בענפי הכלכלה השונים,
לעומת נשים שכירות שעבדו רק  52מליון שעות
בשבוע בממוצע.
מדובר בהפרש של  17מליון שעות שבועיות
שהנשים "הפסידו" ביחס לגברים ,והפוטנציאל
הטמון פה הוא אדיר.
כמו כן מנתוני הלמ"ס ,ביחס לגברים – נשים
נעדרות יותר עקב מחלה ,חופשה ,חופשת לידה.
גברים נעדרים יותר לצורך מילואים.

 12גליון מס | 17 .דצמבר 2018

חדשות אל הרס

כמו כן ,מהנתונים עולה שככל שלאישה יש יותר ילדים כך הן משתתפות
פחות בכוח העבודה.
אז איך הגענו למצב הזה? ומה אפשר לעשות כדי לשפר אותו?
כמי שעתידה להגיע לרמה  3בתחום הצבע חודר במפעל שלי אני יכולה
להבין איך נוצרה ההפרדה המגדרית במשך השנים בתחום .עבדתי בכמה
מפעלים וראיתי שהסטיגמה שנוצרה ל NDT-היא שמדובר בעבודה
"מלוכלכת" ,עבודה עם הידיים ,שינוע חלקים ,בלי מיזוג וברעש של
רצפת הייצור.
לא צריך לפחד מהסטיגמה הזו .אישה על רצפת הייצור יכולה להשתלב
באותה המידה כמו גבר.
אנחנו צריכים לזכור תמיד גם את הצדדים הנוספים שיש לתחום,
ולהדגיש אותם ואת הכוח שיש להם -
אנחנו מבקשים עובדים ברמה מקצועית גבוהה ,אנשים עם אחריות,
שעומדים במבחנים ועומדים ומייצגים אותנו בסיקורים מול לקוחות
וגורמים מקצועיים ,שיודעים לקרוא תקנים ונהלים והוראות עבודה
ופועלים לפיהם .אנשים שירימו דגל ויגדילו ראש כשהם מוצאים חריגה.
הבעיה היא שההפרדה למגדרים כבר מתחילה במודעת הדרושים.
עברתי כבר מספר עבודות .חיפשתי ,כאמא טריה ,גמישות בשעות
העבודה .ככה זה כשצריך לתמרן בין עבודה ובית.
במהלך החיפושים אחרי משרה מתאימה ,נתקלתי במגוון ניסוחים
למודעות דרושים ,שמאחר ולא ניתן לכתוב בהן במפורש – "לא לנשים",
מכניסים בהן דרישות תפקיד ,לפעמים דרישות שלא בהכרח מתחייבת
מאופי התפקיד ,כך שמראש ,או בתמימות ,פחות נשים ייפנו אל המודעה.
דוגמאות:
•	 נכונות לעבודה בשעות לא שיגרתיות.
אם אנחנו רוצים לשלב אישה ,אפשר לסגנן את המשפט ולהגדיר יותר
טוב במה מדובר – האם על בסיס קבוע תהיינה קריאות חירום? מה
תדירות התופעה?
•	 המשרה כרוכה בעבודה פיזית מאומצת ,נשיאת משאות כבדים.
שוב ,אם נרצה לשלב – אפשר לפרט שקיימים אמצעי הרמה לצורך
כך ,ויש לדעת להשתמש בהם.

•	 עבודה במשמרות.
ממליצה לפרט את
תדירות העבודה
במשמרות – האם
מדובר בשבוע-שבוע,
מה הן שעות העבודה
במשמרת שניה.
לגבי משמרת לילה
 יש איסור לפי חוקעבודת נשים להפליית
מועמדת עקב סירובה
לעבוד בלילה.
כדי לעודד העסקת נשים
במחלקות שלכם ,הנה
עוד כמה טיפים:
•	 ת א פ ש ר ו ג מ י ש ו ת
בשעות העבודה.
ת כ ת ב ו ש מ ת א י ם בדיקה אולטראסונית של מטוס ללא טייס
גם לאימהות.
גמישות יכולה להתבטא בכך שתאפשרו השלמת שעות בימי שישי
עקב היעדרות של האם במהלך השבוע כדי להכניס/להוציא את
הילדים מהגן.
•	 בראיון העבודה  -תחשבו באופן חיובי ,איך כן תוכלו לשלב את
המועמדת.
אולי תוכלו לתכנן כל בוקר את העבודה כך שהיא תתאים לכל עובד/
עובדת בהתאם ליכולותיו.
אם יש עוד זמן פנוי וסיימנו את כל החלקים לבדיקה ,אולי תוכלו
גם לתת משימות שקשורות לכיול הציוד ,בדיקת תעודות ,בדיקה או
עדכון של דפי טכניקה ונהלים  -בהתאם להתייחסות ואישור רמה .3
•	 במאמץ מצד המפעל ,ואחרי תיאום מול מחלקת ההשמה ומשאבי
האנוש ,ניתן לשפר גם את תנאי ההעסקה לנשים ,ואז תוכלו להתפאר
בתנאים הנהדרים שאתם יכולים לספק למועמדת – החל משיפור
התנאים בשירותי הנשים והמקלחות ועד לאפשר יותר ימי מחלה,
יותר ימי חופשה ושעת הנקה לתקופה ארוכה יותר מאשר המינימום
בחוק .הרי אנחנו משתמשות בימים האלו בשביל הילדים שלנו ,דור
העתיד – כפי שראיתם מנתוני הלמ"ס.
ותזכרו ,אם שאתם שוללים בלי לראיין ולהכיר ,או בהשמת מודעת דרושים
לא מתאימה ,אתם סתם מבטלים מראש  50%מהאוכלוסייה בישראל .וחבל.
ולכן העובדות שמתראיינות – גם כמה מילים לסיום:
תדעו מה אתן מחפשות ומה הצרכים שלכן ממקום העבודה.
תבינו את הדרישות של המקצוע וטיב העבודה .חשוב שתרגישו בנוח
בתפקיד.
תדעו מה אתן שוות  -אל תמעיטו בערככן ואל תפחדו לבקש שכר גבוה
כמו של הגברים.
ושיהיה המון בהצלחה בתפקיד החדש!
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רעידות במבנים וגשרים להולכי רגל
דיפ-אינג' יעקב אהרונוב  | M.scמתכנן ויועץ מבנים וגשרים
 .1מבוא
רעידות במבנים ,היא תופעה אשר מתרחשת
לאחרונה לעיתים קרובות .הסיבות לכך שונות;
פירוק מבנים לפי תמ"א  ,38/2פינוי-בינוי,
הגורמים לרעידות במבנים סמוכים ,או מעבר
משאיות כבדות על פסי האטה ()BUMPERS
בכביש ,כשהמבנים נמצאים קרוב לפסים.
גם גשרים ,ובמיוחד גשרי הולכי רגל ,רגישים
לרעידות ולתנודות לעיתים קרובות .חוקת
הבטון ת"י  ,466/1סעיף  6.9מתייחסת למניעת
תנודות מתמשכות ,על מנת למנוע תהודה
(  ,)RESONANCEאשר עלולה להביא את
המבנה לכשל .מקורות נוספים ,ת"י ,1227
תקן עומסים בגשרים ,חלק  ,4אשר פורסם
במרץ  ,2017ומבוסס בעיקר על התקן הבריטי,
משנת  .2003התקן השלישי הינו התקן הגרמני
 ,DIN-4150/3אשר מפרט את מהירויות הסף
המרביות של הגלים במבנים השונים ,גלים
לטווח זמן קצר ולטווח זמן ארוך .לצורך
המחשת הנושא מובאות מספר דוגמאות של
מבנים רועדים מתוך פינוי-בינוי תמ"א  38/2וכן
רעידות במבנה אחר ,סמוך לפסי האטה בכביש.
בשטח הגשרים מוזכר "גשר מילניום" בלונדון,
אשר נסגר לשימוש בשנת  ,2000יומיים אחרי
פתיחתו ,בגלל רעידות ותנודות רוחביות
מסוכנות שתתעוררו על ידי הולכי רגל .גשר
נוסף ,הוא הגשר להולכי רגל ליד בית ספר
"ליידי דייוויס" בתל-אביב ,אשר הוקם לפני
כ 40-שנה .הגשר מתוכנן לעבור בימים האלה
שיקום וחיזוק ,ובמסגרת זאת ,גם הקטנה או
בטול תופעת רעידות.

 .2כיצד נגרמות הרעידות במבנה
הולם קרקע ,אשר נגרם למשל על ידי "צניחה"
של גושי בטון מגובה רב ,במשקל של מספר
טונות ,מעורר גלים בדומה להתפשטות גלים
סיסמיים מאפיצנטר שהוא מרכז הרעידה
(תרשים מס'  .)1קיימים שלושה סוגים של
רכיבי גלים .1 :גלי אורך ,אשר מתפשטים על
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פני השטח בכוון ” "Xבמהירות רבה .2 .גלי
גזירה שהם המשמעותיים ביותר ,המתפשטים
בניצב לכיוון התקדמות הגל ,כיוון " "Zבמהירות
איטית והסוג השלילי.
גלי רוחב ניצבים לכיוון התפשטות הגל בכוון
"."Y
שלושת הרכיבים האלה מהווים כאמור את
הווקטור המהירות.
כשמפרקים והורסים בניין קרוב לבניין סמוך
קיים( ,תמונה  ,)1תופעה מאוד נפוצה באזורים
מאוכלסים בצפיפות רבה ,הגלים מתעוררים
מ"צניחת" גושי הבטון במשקל מספר טונות
לא מבוטל ,מגובה של  10-12מ' ,יגיעו בסופו
של דבר ליסודות של המבנה הסמוך.
מבנים אלה נבנו לפני כ 50-40-שנה ,עם
יסודות רדודים ,פלטות בעומק של 1.2מ'1.5-מ'
מפני הקרקע ,היסודות והעמודים מעלים את
הריטוטים כלפי מעלה לגובה הבניין וכתוצאה
מכך נגרמות גם רעידות בתקרות ,בהן ניתן
למדוד את התדירות ,התאוצה ,האמפליטודה
והמהירות של הגלים .במידה והיסודות של
המבנה ,הם כלונסאות ,ההשפעה של הרעידות
על המבנה תהיה קטנה יותר.

 .3השפעת הרעידות על מבנה
והאנשים בתוכו
רעידות שהן בעלות תדירות ומהירות נמוכות
לא מורגשות על פי רוב על ידי בני אדם ולהיפך,
כאשר התדירות עולה מעל  HZ1והמהירות
המינימלית היא מעל  ,3 mm/Secהרעידות
מתחילות להשפיע על בני אדם ולגרום להרגשה
לא נעימה ולא בטוחה מבחינתם ,בדומה
לתופעות של רעידת אדמה .התקן הגרמני:
"STRUCURAL VIBRATIONS – EFFECTS

''OF VIBRATIONS ON STRUCTURES

מפרט את מהירויות הסף המרביות עבור
מגורים ,מבני תעשייה ואחר' ,עבור רעידות
הקצרות או ארוכות טווח ,ניתן להשתמש בתקן
הזה מאחר ואין כיום תקן ישראלי בתחום זה.
לגבי מבנים שהרעידות חוזרות על עצמן והן
בטווח ארוך ועוברות את הסף בתקן ,במצב
זה עלול להיווצר ערעור רציני מסביב ליסודות
כתוצאה מהתרופפות הקרקע מתחתם,
שקיעות דיפרנציאליות ,נזקים אשר עלולים
להגיע לגובה הבניין ,כגון סדקים בקירות,
ברכיבים הקונסטרוקטיביים ,בחיבורים בין
הקירות לעמודים ועוד.
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 .4בדיקת הרעידות והערכת המצב
הבטיחותי של המבנה
 4.1מקרה א' :רעידות בבניין משרדים בבני-
ברק בגובה  8קומות ,אשר פרקו והרסו לידו
מבנה אחר ,הרעידות בבניין הנדון נגרמו
כתוצאה מצניחת גושי בניין כבדים מגובה רב.
עם תחילת הרעידות בבניין ,הונחו שני חיישנים
על הרצפה בקומות השלישית והחמישית,
לצורך ניתור מהירות התנודות.
סוג המכשיריםMICROMATE-UM 12646 :
של חב' ( ,INSTANTELתמונה  ,)4המהירות
המרבית של גלים ,אשר הופיעה במכשיר,
הייתה נמוכה ממהירות הסף המרבית לפי
התקן ,אילו האפיצנטר או המוקד של הצנחת
גושי הבטון היה עוד יותר קרוב ,סמוך ממש
למבנה הקיים ,היו יכולות להיות תוצאות
חמורות ביותר.
 4.2מקרה ב' :רעידות בבניין המשרדים באזור
התעשייה אשקלון ,בגובה שתי קומות  +קומת
קרקע (תמונה  ,)6הרעידות נגרמו כתוצאה של
נסיעת משאיות כבדות מאוד במשקל  50טון
על פסי האטה ( )BUMPERSבכביש שירות
סמוך למבנה ,במרחק כ 3.5-מ' מקו הבניין,
הרעידות שהורגשו על ידי אנשים במבנה,
נוצרו כתוצאה מנגיפת המשאיות הכבדות
בזמן הנסיעה מעל פסי ההאטה ,הבדיקות
בוצעו בזמנים שונים .הבדיקה הקובעת
נערכה בנוכחות צוות משרדינו והאחראי על
ניתור הרעידות אינג' דן מידן מטעם המעבדה
"גבי שואף" בע"מ .במשך שעה שלמה עברה
משאית כבדה במשקל  50טון ,הלוך וחזור על

תמונה מס' 1

תרשים מס' 2

פסי ההאטה בכביש והחיישן ,אשר הותקן ע"ג
הרצפה (תמונה מס'  ,) 5רשם במשך כל אותה
שעה את מהירות של התנודות .להלן עיקר
התוצאות שהתקבלו:
שעה  L = 1משך זמן המדידה( .תרשים מס' .)2

 - R3=3.035 mm/Seרכיב של ווקטור המהירות,
ניצב להתפשטות הגל.
 - R=3.05 mm/Secוקטור המהירות השקול
המרחבי של התפשטות הגל.
 = 12HZסף התדירות בזמן פעילות המהירות
המרבית.
 - V=10 mm/Secמהירות הסף המרבית ארוכת
הטווח לפי התקן הגרמני DIN. 4150/3
המסקנות:
1.1לא נשקפת סכנה למבנה ,מאחר והמהירות
המרבית  ,נמוכה יחסית למהירות הסף
לפי התקן.
2.2נתנה המלצה להנהלת המפעל לפרק את
פסי ההאטה למשך חצי שנה ולבדוק אם
אכן זאת הייתה הסיבה היחידה לגרימת
הרעידות במבנה .במידה וכן ,להמשיך
להשתמש בכביש השירות ללא "פסי
ההאטה הטורדנים".
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תמונה מס' 2

 .5רעידות בגשרים להולכי רגל.
דוגמה א' :רעידות ותנודות בגשר רציני וידוע
הוא גשר " "MILLENNIUM BRIDGE
בלונדון ,אשר יומיים לאחר פתיחתו ,בשנת
 ,2000נסגר בגלל הרעידות והתנודות הצדיות,
אשר התעוררו ממספר רב של צועדים .הגשר
תוקן על ידי סופגי אנרגיה מהסוג בוכנות
הידראוליות ,אשר הותקנו בנציבים .הגשר
הופעל מחדש שנתיים לאחר מכן .הגשר,
אשר תוכנן ע"י האדריכל הידוע ""FOSTER
ומהנדסי משרד " "ARUPנבנה עם  3מפתחים:
 81מ' 144 ,מ' 108 ,מ' .רוחב הגשר ,רק  4מ'.
זהו גשר תלוי עם חץ קשת קטן ביותר ,בגלל
אילוצי הגובה באזור .הגשר תוכנן ללא כל
תמיכה רצינית בנציבים .הוא הפך להיות נדנדה
אחת גדולה באורך שלושת המפתחים הינו 333
מ' (תמונה .)2
מבחינת תאורטית ניתן לראות מתוך שתי
המשוואות הדיפרנציאליות המתייחסות
לרעידות שנושא הריסון לא נלקח בחשבון.
משוואה " "1עם גורם הריסון:
1) ma + cv + kx = 0
משוואה " "2ללא גורם הריסון:
2) ma + kx = 0
כאשר:
 - mהמסה של הגשר
 - aהתאוצה
 - cמקדם הריסון
 - vמהירות הגלים
 - kמקדם הקשיחות
 - xאמפליטודה
הגשר תוכנן ובוצע ללא אמצעי ריסון ולכן
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התעוררו סטיות גדולות בכוון ניצב לציר הגשר
כוון " "xורעידות ניצבות לציר הגשר כוון "."z
בפתרון המשוואות הדיפרנציאלית ההומוגניות
האלה ניתן לקבל את תצורות התנודה (EIGEN
 (ׁ– VECTORSוהתדירויות בכל תצורת תנודה
הן הפתרונות של המשוואה.
דוגמה "ב" :גשר להולכי רגל "ליידי דייוויס"
בתל-אביב
הגשר ,אשר נבנה לפני כ 40-שנה ,מתוכנן
לעבור בימים האלה שיקום וחיזוק ובמקביל
גם הקטנת הרעידות אשר מרגישים כיום.
הפתרון הינו הגדלת הקשיחות של הקורות
הראשיות ,יציקת שכבת בטון עם שגמי גזירה,
במדרך הגשר והרמפה .ולהוסיף מסגרת פלדה
או מבטון טרום עם מוטות מתיחה הקשורים
משני צדי הגשר .זהו פתרון אופטימלי לשיקום
וחיזוק הגשר מאחר והוא עונה ופותר מספר
בעיות בו זמנית.

ביסוס רדוד כמו פלטות ריבועיות ,בעומק  1.2מ'
למשל ,יחמירו יותר את המצב ,לעומת ביסוס
עמוק בקרקע ,כמו כלונסאות .במילים אחרות,
מבנים עם ביסוס רדוד ,רגישים יותר לרעידות,
מאשר מבנים המושתתים על כלונסאות .כמו-
כן מרחק האפיצנטר מהמבנה וסוג הקרקע
ישפיעו גם הם על עוצמת הרעידות.
 6.4הובאו שתי דוגמאות שונות של מבנים,
אשר אנשים התלוננו על רעידות במבנה,
בדיקות שבוצעו בשטח באמצעות חיישנים,
אשר הותקנו על ידי מעבדת גבי שואף בע"מ,
נמצא שהמהירות המרבית של הגלים בשני

 .6סכום ומסקנות:
 6.1רעידות במבנים מסוימים ,הפכה להיות
בזמן האחרון תופעה נפוצה ,מטרידה ,אשר יש
להתייחס אליה ברצינות ולבדוק אותה בצורה
יסודית בכל מקרה כנדרש ,זה יכול לקרות
במבנים סמוכים לאתרי בנייה המבוצעים כיום
לפי תמ"א ( 38/2פנוי-בינוי) ,כבישים עם פסי
האטה (  ,)BUMPERSחניונים ,שקערוריות
בכביש כשמשאיות כבדות נעות עליהם
במהירות.

תמונה מס' 4

 6.2מהירות גלי הרעידות היא בדרך כלל נמוכה
ממהירות הסף המרבית המופיעה בתקן גרמני
 DIN–4150/3ולכן במקרים רבים לא נשקפת
סכנה למבנה.
 6.3גורם אחר ,אשר עלול להיות מושפע
מעוצמת הרעידות ,הוא סוג הביסוס .מבנים עם

תמונה מס' 6

המקרים ,הייתה נמוכה ממהירות הסף המרבית
המותרת לפי התקן גרמני ,DIN – 4150/3
כמפורט במאמר.
 6.5במקרים חמורים יותר של רעידות ,אשר
מהירות הגלים עוברת את מהירות הסף
המרבית והם ארוכי טווח ,עלולים להיווצר
במבנים שקיעות דיפרנציאליות כתוצאה
מהתרופפות הקרקע מתחת ליסודות הרדודים,
סדקים בקירות וברכיבים קונסטרוקטיביים
מסוימים בקומות העליונות של המבנה,
ובמקרים קיצונים התפתחות של תופעת
התהודה.
 6.6רצוי ומומלץ בכל מקרה להתייחס לתופעה
במבנים וגשרים להולכי רגל ,במידה והיא
קיימת ,לבדוק אותה באמצעות סיסמוגרף
ולבצע בדיקות חישוביות ,על מנת להיות
בטוחים שהיא במסגרת המותר ועל ידי
כך ,להימנע מנזקים חמורים ,אשר עלולים
להתרחש במבנה.
אינג' יעקוב (ג'קי) אהרונוב ,מתכנן ויועץ מבנים
וגשרים .מרצה עמית בכיר בפקולטה להנדסה
אזרחית ,הטכניון.
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Development of NDT Methods for control of
Buildimg and Bridge Structures in Bulgaria
Dimitar DIMOV 1

Keywords: NDT control in Bulgaria of
structures & bridges, Development of methods
for NDT: persons, techniques and applications.
Summary
The use of non-destructive testing (NDT)
methods for buildings and bridges in Bulgaria
dates from the 50s of the 20th century with the
creation of the first specialized laboratories with
measuring techniques and specialists for testing
of building structures and models, initially at
the Faculty of Civil Engineering of the UACEG,
to the Sciences Research Construction Institute
(NISI), to ENERGOPROEKT, etc. Prior to this,
only some partial tests of bridges and special
structures were implemented when accepting
construction projects.
The most significant contribution to the
creation of these laboratories was made by
Prof. Stoyan Kolev (1905-1971), the founder
of the study “Testing of Structures” and
especially Prof. Todor Markov (1918-2007),
who promoted and further developed the
knowledge in this field at a modern level and
trained many of ours and foreign specialists
and PhD students.
On 14.06.2018 was the 100th anniversary
of the birth of Prof. Dr. Eng. Todor Markov,
a long-time lecturer at the Department of
Solid Structures of the UACEG. Many of
us still remember him with great respect

and compliments for his personality and
professional work in experimental studies. He
was a member in the Scientific Alliance and
the Union of Scientists in Bulgaria, in RILEM
and IABSE, honorary member of the National
Scientific Societies of NDT in Bulgaria and
Israel, founder and longtime director of the
Laboratory for testing of structures in the
UACEG.
A significant contribution to the development
of experimental researches are their colleagues
from the NISI - Prof. V. Petkov, improved
practical methods for determining concrete
strength by its surface hardness with the
apparatus “HPS (1955) and Prof. L. Petrov,
who specified the main influences on the
homogeneous of concrete in its ultrasonic
“NDT. A number of other specialists and
scientists worked after them, incl. the author
of this article & Assoc. Prof. Dr. Eng. T.
Donchev from Kingston University UK. They
have developed the knowledge and realized a
significant number of practical applications of
ultrasonic diagnosis of concrete, R/C and steel
elements - by the application of new modern
and complex methods; under normal weather
and high temperatures and other impacts.
Initially, in the middle of the last century at
NDT of existing old and newly built structures
of buildings and bridges in the country are used

Prof. Stoyan Kolev (at left) and Prof. T. Markov (presents report-1976; with his ekip-1989; in 2006)
Professor at the University of Achitecture and civil engineering, Sofia, Bulgaria;
Member the Board of Bulgarian Sosiaty for NDT
E-mail: dimg.dimov@gmail.com
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mainly mechanical hard devices operating on
the principle of plastic indentation: for concrete
and R/C Fizdel’s hammer and hardness testers
“HPS” and “Kremikovets”, and for metal
structures – Poldy hardness tester and “ HPS
“. In the 1960s and 1970s, Schmidt’s concrete
hammer, came into use for concrete and R/C
structures that work on the principle of elastic
rebound. During this period in Bulgaria enters
the pulse ultrasonic method. Its first practical
applications on specific structure projects
were realized in the 1960s by G. Bayliev of
TSNIRDP “Energoproekt” - to evaluate the
homogeneity of the concrete in dams and
hydraulic structures. Later, in the late 70s and
early 80s T. Markov, G. Bayliev and D. Dimov
tested developed cracks of “exotherm” in newly
built foundations of the steam generators of
NPP “Kozloduy”.
In the early 90s are made the first attempt
in the country to implement the ultrasonic
pulse method in investigation of structures
subjected to high technological and fire
temperatures. Initially the tests are laboratory. T.
Donchev and D. Dimov examined concrete
specimens and small products (concrete
structure plates and panels). After heating to
high temperatures (from 20oC to 800oC) and
cooling, they were tested complex to determine
the modification of the concrete strength by
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Determination of the depth of carbonation of concrete by a “colorimetric” method (left); the potential for corrosion of the reinforcement with
CANIN+; remote diagnostics of slab bridge bearings and NDT of steel railway bridge in with EQUOTIP electronic hardness tester of Proceq
hardness, incl. mechanical disruption, and
by sonic testing. Similar experiments were
carried out to establish also the influence of
the unequal heating of the plate elements on
the results of the respective ultrasonic testing
of concrete. The results of these laboratory
tests have verified three real objects. At the
first of them: The chimney of the VIDACHIM
TPP in 1996 the influence of the variable
technological temperatures on the strength
and condition of the concrete of the R/C pipe
was investigated. In the other two objects:
Residential Building “Kr. Popov” in Sofia and
Storehouse “Belana” in Belovo were studied
complex, incl. ultrasonic method, the residual
strengths of the concrete in various concrete
structure elements after the occurred fire in
1997 and 1998. Their results are published
in the materials of the Scientific Conference

“Defektoskopiya’99” [5]. In 2002, D. Dimov
successfully applied a complex NDT and
ultrasonic diagnosis to clarify the causes of
cracks and their depths in the R/C structure
of an outdoor swimming pool in Kozloduy
using ultrasonic method for testing [1]. That
same year, in connection with the ongoing then
large-scale reconstruction of the square of the
Central Railway Station in Sofia, along with
collaborators in the laboratory for TS at the
University and his colleague At. Georgiev, he
performed an ultrasonic diagnosis of the status
and deformation characteristics of a significant
number of R/C elements (slabs and beams)
and the thickness and extention of corrosion
of the steel elements in the columns of the
“rotunda” of the square. Portable ultrasonic
device UNIPAN 543 and the ultrasonic
thickness tester DM1 of Krautkramer are used

in these measurements. During the same period
is developed and is established the practice
of using complex NDT methods for testing
concrete and diagnosis of reinforcements in
R/C structures: through laboratory tests of cut
test concrete specimens (cores) by them, by
surface hardness with the hammer Schmidt
and by electromagnetic devices. Structure of
dozens of buildings and bridges are qualifyed
this way.
The period of approval began with the
association of our country to the EU and
continues today. The preventive use of NDT
methods became more tangible and acceptable
and now increasingly more participants are
involved in the investment process to benefit
from them and accept them as a recognized
need. This is largely facilitated by the creation
and entry into practice of new, more up-to-date

Moment of carrying out control, detail and radiographic images of anchors bolts and tensioning ropes (left); general appearance and thermographic
picture of the “invisible” defects after CFRP laminate reinforcement (experiments by T. Donchev and D. Dimov)

Moment of the combined test of the integrity of their two methods - a “TDR 2” and “Ultrasonic Cross Hole Testing” (left); Acoustic graphics and
sound profiles obtained by the two methods; ultrasonic test of piles to determine the actual concrete deformation module
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and introduced.
For the 2010 season until
2017, first D. Dimov and the
associates of the Laboratory for
Testing of structures at UACEG
- Iv. Ivanov, S. Dimitrov and G.
NDT with AE steel railway bridge; diagrams of “Hits/Chanel”; Ultrasonic testing for qualifying R/C girders of the Tsonev, and later his colleagues
prefabricated roof structures of BILLA hypermarkets and diagnosis the depths of appeared cracks in Megapark Sofia (right) At. Georgiev and K. Velinov
conducted NDT to assess the
condition of nearly 47 existing
R/C and steel railway bridges
and over 60 culverts located in
9 railway sections. One of the
basic methods was the impulse
Moments from the ultrasonic diagnosis of the R/C elements and examination of cut drilling cores from them (right) ultrasonic method, which was
used both for sonic testing
methods were introduced. An example of
instruments and methods for NDT [6].
on-site elements and structures
this was held in 2009 by D. Dimov and Vl.
Wide application of the „colorimetric method“
with available defects and for sonic testing
Kostov complex NDT control of integrity
began for estimating the depth of concrete
concrete samples cut of them. The results of
and quality of performance of the cast in situ
neutralization as well as the preventive control
this diagnosis, in terms of time and velocity
piles of the newly built railway bridge over
of the corrosion probability of the reinforcement
of sonic testing, as the records of damping
the Mechka River. Two modern methods
by measuring the difference in the electrical
processes, allowed adequate measures to be
and their respective techniques - TDR 2 and
potentials of concrete and reinforcement. For
taken to restore them and ensure the reliability
Ultrasonic Cross hole Testing - are combined
the investigation of inaccessible parts of the
and durability of the structures.
for the control. Another modern method used
structures video scopes of Olympus, and for
in the last decade in the country for NDT
NDT of steel elements – electronic hardness
Conclusions
of building structures and equipment is the
tester of Proceq have begun to be applied.
4.1. The lasting introduction and development
acoustic emission (AE), which was applied by
During this period of study the application
of the methods of building structure in Bulgaria
of the radiometric method was confirmed. In
P. Ovcharov and B. Andreev from the Technical
dating from the middle of the last century
University of Varna in the study of the state
2013, the team of Kontrol Ltd. Haskovo, under
together with the introduction of higher
of the steel blocks of mixers and reactors in
the leadership of eng. R. Dimitrov, carried out
technical education in our country is the result
radiographic control of the connections “steel
the chemical industry and for the detection of
of the continuous improvement of the methods
possible defects in existing old steel bridges.
column-stressed reinforced girders” on the
and devices for NDT control as well as of the
The schedules and diagrams for the number of
site: Industrial warehouse of Makscom Ltd.
efforts and contributions of significant number
signals, amplitudes and time obtained by this
near Plovdiv under very difficult technological
of our technical specialists and scientists.
method have been diagnosed in the operating
conditions - crossing of segmental anchors and
4.2. At present, most of the NDT methods are
mode riveted and welded joints for faults
tensioning ropes [7].
aimed at identifying the diverse properties
(weaknesses and cracks) and eventual presence
The practice of applying the thermo-vision as
of various basic and composite materials
of “fatigue” in the metal of bearing elements
the main method for qualifying systems for
(concrete, reinforced concrete, masonry,
and structures.
structural reinforcement with modern FRPM
insulation and protective coatings, CFRP,
Along with the new methods, the ultrasonic
has been confirmed. In this regard, in 2014 and
etc.) with the aim of visualizing the objects of
“time” method with its directions for
2015, at Kingston University, London, UK, T.
research using the huge capabilities of digital
determining the strength and deformation
Donchev and D. Dimov conducted a series of
modeling (scanning, tomographic imaging,
properties of concrete, for the presence of
experiments demonstrating the efficiency of
etc.).
internal defects and for establishing the depth
thermal cameras in this direction.
4.3. The visualization of the surveyed
At the beginning of this period new ultrasonic
of appeared cracks, continues wider to be used
parameters of the sites further enhances the

Graphics of damping process of ultrasonic impulse at R/C wall in places without and with the
presence defects
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extremely important role of NDT methods that
are properly used and in time, the process of
management and control structures, can reduce
the cost of their maintenance many times.
Dedicated to the 100th anniversary of our
award-winning teacher and specialist in the
field of testing of structures
Prof. Dr. Eng. Todor Markov
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Ageing of solid rocket propellants
investigated by ultrasound technique
Borislav GENOV, Dimitar KIRKOV, Mitko MIHOVSKI, Yordan Mirchev
Introduction
Solid propellant systems for rockets
are designed to function within narrow
performance boundaries, sometimes after
several times extended shelf life. In order
to guarantee these performances we must
bе аbе to predict their performance during
age, as well as determine their residual life
span. The two interacting iteratively paths
to produce current service life estimates
are used [4]. One path is analytical which
assesses the rate of material aging, the
effect of material aging on the system (i.e.,
stability, performance, integrity, etc.) and
the statistical probability of system failure
during service life. The second path is one
of system surveillance (monitoring) which
includes system observation and system
trend analysis. As a result, the service life
estimate may predict a minimum service
life (safe interval) that will likely be
extended on testing later. For these paths
NATO is developing system of standards,
based mainly on the destructive testing [4].
Nevertheless, the NDT methods are
powerful tool for many industry areas,
due to their inherent limitations and
complementary nature of different
types, many of them need to be applied
depending on their suitability as a service
life estimation tool [5].
For inspection at various stages of its
production and service life of the rocket
motors for instance:
- NDT methods such as radiography,
ultrasonic testing and dye-penetrant
testing are being employed for the
inspection of hardware,
- ultrasonic testing is applied for checking
the bond-line integrity of case and
insulation layer and
- X-ray radiography is employed
for evaluating both the integrity of

propellant mass and the bond-line
integrity of propellant and insulation.
Proposed ultrasound technique. Results
In this article ultrasound technique, based
on different propagation velocities for
different aged samples, is proposed.
The velocity difference for similar other
conditions is due to different absorbtion and
dissipation of ultrasound waves. In every
case ultrasound waves attenuation (due to
impedance, absorption, etc.) is hardly to
express precisely [1, 2, 3]. In this work
this is not a case – here we use absolute or
relative velocity variations.
For experimentation three groups of
samples are used. All the samples are
originated from 40-year rocket propellants,
that are articially aged for 8 months, 3 years
and 10 years.
The aging program used is according AOP48 Ed. 2. Obviously, there are an infinite
number of temperatures that can be used

for accelerating the aging process.
The classic contact ultrasound technique
is used based on time of transit of a
longitudinal ultrasound wave through the
testpiece from the entrance point at the
transducer to the exit point at the transducer.
The 2MHz and 4MHz transducers are used.
The results showed that dependence
between ultrasound waves velocity and age
of samples exist.
With Table Curve 2D the following
dependencies have been obtained between
the service life and the ultrasound wave
propagation rates (see Fig. 1. and Fig. 2):
, 			
ó�1 			(1)
= a + bx 2
			
ó�1 			(2)
= a + bx1,5
The proposed these that the greater
attenuation in samples with longer service
life is proofed on the micro-level with the
electronic scaning technique.
For longer serviced samples (43 and 50

Fig. 1. Dependencies between the service life and the ultrasound wave propagation
rates for 2MHz (left) and 4MHz (right)

Fig. 2. Different defects in aged samples
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שיתוף פעולה בין  ShareGasהישראלית
ו ROSEN-הבינלאומית
מאז גילוי שדות הגז בתחום המים הכלכליים
של ישראל ,ניכרת התפתחות מואצת בתחומים
שונים של ענף תשתיות האנרגיה .חברות
וגופים העוסקים בתחום תשתיות האנרגיה
בארץ ,עומדים בפני צמיחה מתמדת של
אתגרים הנובעים מהתיישנות של ציוד קיים
והתיישנות של קווי תשתיות .לפעילות הניטור
והטיפול בתשתיות אלו ,יש לעיתים נגיעה
ישירה ועקיפה לנושאים סביבתיים ואקולוגיים
רגישים .בשנים האחרונות דווחו בישראל מספר
מקרי כשל תשתיתי שגרמו למפגעים סביבתיים
ובטיחותיים .אלו הובילו לפגיעה סביבתית
במערכות אקולוגיות ימיות ויבשתיות ,כמו כן,
להפסקות הזרמה ,או במקרים אחרים ,לעצירות
פעילותם של מפעלים.
אחת הבעיות השכיחות בקווי תשתיות היא
הופעת סדקים .אלו יכולים להיווצר מסיבות
רבות כגון עייפות החומר ,פגמים בריתוכים,
מאמצים מחזוריים ,ועוד .סדקים אלו יכולים
במקרים רבים להוביל לכשל נקודתי לאורך
הקו וכפועל יוצא ,לגרום לדליפה של זורם
מתשתיות מרכזיות .בנוסף ,אובדן מתכת
כתוצאה מתהליכים קורוזיביים ודפורמציות
גאומטריות כתוצאה בפגיעות צד שלישי
או כתוצאה מעומסי הקרקע גם כן מהווים

איום כולל לצינורות
התשתית.
בעולם כיום ,ניכרת
מודעות הולכת וגדלה
וחשיפה ואימוץ של
מתודולוגיות הניטור.
הן מצד חברות וגופי אסף הוך ,מנכ"ל ושותף
מיסדShareGas ,
התשתית והן מצד
הרגולציה .זאת לצד המודעות הסביבתית ,וכן
ההתפתחות הטכנולוגית המאפשרת פתרונות
ניטור ומעקב שלא היו זמינים בעבר.
קורוזיה תחת תמיכה צינור ( – )CUPSניטור
באמצעות טכנולוגיית EMAT-IFSE
קורוזיה תחת תמיכות צנרת הוא אחד הגורמים
המובילים של כישלון צנרת תהליכית .צנרת
עילית מונחת בדרך כלל על גבי תומכים
בגיאומטריות שונות ,אך עם השלכות דומות
על הצורך בבדיקות קבועות של ממשק הצינור
לתמיכה בכל הקשור להתפתחות קורוזיה
בנקודות הממשק.
פתרון? הטכנולוגיה האלקטרומגנטית
האלקטרומגנטית ( )EMATהוכנסה בהצלחה
לשוק על ידי חברת  .ROSENטכנולוגיית
הבדיקה  EMATמספק זיהוי אמין ומדויק של
גודל סדקים ,כבסיס לניהול אמינות ואיכות

years) the more structural changes are
found – micro and macro cracks, rounding
and sharpening due to stabilizer and binders
depletion and mechanical and temperature
stresses during service life.
Conclusion
The ultrasound technique is proposed as
an additional tool in existing system of
standards for service life qualification of
rocket propellants. The method is partially
proof for propellants include nitrate esters
on micro level by electronic scaning
microscopy. The future verification within
the framework of more complex program
is needed to develop the tool based on
ultrasound for prognosis of residual service
life of explosives elements.

התשתית (.)integrity management
הטכנולוגיה מסוגלת לסרוק במהירות ,לאיתור
פגמים על פני השטח הפנימיים והחיצוניים
של הצינור ,לרבות בממשקים אשר בין הצינור
לתמיכה .יישומים אחרים כוללים סריקה
לניטור פגמים של צנרת מצופה ,ניטור מכלי
אחסון ,ובדיקה של צינורות עיליים על גבי
ממשקים בין אדמה ובטון לדוגמא.
שיתוף הפעולה בין  ShareGasהישראלית
ו ROSEN-הבינלאומית ,מאחד את הטכנולוגיה
המודרנית והמתקדמת ביותר בתחומה והניסיון
הכלל עולמי ,עם ההבנה וההכרה העמוקה של
שוק האנרגיה הישראלי על צרכיו.
“לשמחתנו המודעות לנושא הסביבה מקבלת
ביטוי מעשי בעת האחרונה כאשר התעשייה
וגופי התשתית מבינים את החשיבות לצד
היתרונות הכלכליים בתחזוקה נכונה לאורך
זמן.
כשלי תשתית שלא היו ניתנים לניטור עד לא
מזמן ,ניתנים היום לניטור אמין ומדויק תוך
יכולות ניתוח מצב קיים ויכולות חיזויי עתידי
ובכך מפחיתות באופן משמעותי את הוצאות
האחזקה הכוללות של המפעל או חברת
התשתית“ .
www.rosen-group.com : www.share-gas.com
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שוק התעופה לאן?

גדעון רוט | מנהל האיכות ורגולציה ,כבירן ( )1991בע”מ

מבוסס על תחזיות של  Flight Globalלשנים  ,2019-2037תחזית של איירבאס  2018-2037ותחזית של בואינג 2018-2037
שוק התעופה האזרחית נמצא כיום בתנופה וצמיחה ותחזיות שונות,
גם אם שונות במעט ,חוזות המשך מגמה זאת .במאמר הבא אסקור את
ההתפתחות הזאת ,כיצד היא מתבטאת בחתכים שונים ומה צפוי לנו.
חלקנו העוסקים בתחום הבדיקות הלא הורסות מושפעים מהתפתחות
זאת בין אם אנו עוסקים ישירות בתעופה או שאנו חלק משרשרת
האספקה התעופתית .הבנת הגידול הצפוי בתחום התעופתי יכולה לעזור
לכל אחד מאיתנו ללמוד מה צפוי לנו וכאשר נדרש להתארגן לכך בהתאם.
כדי להבין את הנעשה בשוק אני מציג בפניכם את הגרפים הבאים (איור
 :)1מימין התחזית של איירבאס ומשמאל של בואינג.
בגרף הימני העמודה הלבנה משמאל מציגה את תחזית איירבאס לשנת
 2018לפיה יש כיום  21,450מטוסי נוסעים בגדלים שונים .העמודה
האמצעית בגרף מציינת את התחזית ל 2037-שמחולקת ל10,600 ,3-
מטוסים מהמטוסים הקיימים ימשיכו לטוס 10,850 ,מטוסים חדשים
יחליפו מטוסים ישנים או בזבזנים שנמצאים בשירות כיום והחלק העליון
בעמודה של  26,540הם מטוסים חדשים .לפיכך בשנת  2037יהיו בעולם
 47,990מטוסים שמתוכם כאמור צריך לייצר  37,390חדשים .התחזית
מבוססת על גידול של פי  2.3משנת  ,2000תחזית של גידול התנועה
האווירית ב 15-השנים הגדולות של פי  2מהיום.
מבחינת ההבדלים בין איירבאס ובואינג אנו רואים שהתחזית בואינג
אופטימית יותר והיא חוזה שיש צורך ביצור של  42,730מטוסים חדשים.
מבחינת סוגי מטוסים המטוסים הקטנים יהוו  76%מהגידול והמטוסים

איור 1
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הבינוניים והגדולים  .24%אבל מבחינת השווי הכספי האחרונים יהוו
 46%לעומת  54%של המטוסים הקטנים .תחזית אופטימית זאת חוזה
ליצרני התעופה עתיד חיובי עם גידול משמעותי.
יש לזכור שהגידול בתחום התעופה האזרחית מושפע מאירועים שונים
כפי שנראה בגרף .2
בשנות ה 70-היה זה משבר הדלק העולמי ,בשנות ה 80-מלחמת המפרץ,
ב 1997-המשבר באסיה ,ב 2001אירוע התאומים ואחריו מגפת ה.SAR-
המשבר האחרון הוא המשבר הפיננסי לאחר  .2007אבל אם ניבחן היטב

גרף 2
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את המגמה מאז  1977נראה שאחת לכ 20-שנה השוק מכפיל את עצמו
ועל מגמה זאת בין השאר מבוססת התחזית העתידית.
האם המגמה הזאת של גידול בתנועת הנוסעים והסחורות יחודית לאזור
מסויים? שווה בכל רחבי הגלובוס? הטבלה הבאה מתארת את הגידול
על פי אזורים גיאוגרפיים:

גרף 3

אנו רואים שהגידול המשמעותי בתחום התעופה בכ 42%-צפוי במזרח
הרחוק ויש לכן נטייה כיום של יצרני המטוסים להקים מפעלים באזור
זה כאשר גם איירבאס וגם בואינג הקימו קווי יצור למטוסים בינוניים
(נקראים מטוסים בעלי מעבר אחד כמו  .)320A ,737Bהגידול המשמעותי
הבא הוא באירופה של כ 19%-ואחריו צפון-אמריקה .16%
ומה באשר למשתמשים במטוסים – הנוסעים? המסקנות לגבי הגידול
בתעופה נובעות מבדיקת ההתפתחות בתנועת הנוסעים העולמית.
לדוגמא ב 2017-המדד שנקרא  – RPKהרווח מכל ק”מ/שעה/נוסע
עלה ב 7.5%והמדד שנקרא  – ASKמספר מושבים זמינים לק”מ עלה
ב .6.5%בגרף הבא רואים את החלוקה מקרב  117מדינות של העלייה
במספר המושבים הזמינים :ב 70-מהם היתה עלייה של מעל  10%ורק
ב 43-המצב נשאר כשהיה:

גרף 4

גרף נוסף של בואינג (גרף  )4מראה את הגידול בכמות הנוסעים העולמית:
וכמה טיסות נרשמו לכל מטוס בממוצע? בגרף הבא אפשר לראות את
הגידול המשמעותי בשימוש של המטוסים שעלה פי  2.5מאז 1982
(איור .)5

איור 5

ובגרף של בואינג אנו רואים את החלוקה על פני  7השנים האחרונות
מבחינת החלוקה שבין האזורים בעולם מבחינת תנועת התיירות
כשהגידול הבולט הוא של המזרח הרחוק (גרף .)3

בבחינה אחרת של הנוסעים האופיינים נבדקה העלייה המשוערת במעמד
הביניים שלפי מחקרים מהווה את עיקר הנוסעים כיום (גרף .)6
בגרף זה ניתן לראות שהמעמד הנמוך באוכלוסיה המיוצג בצבע כחול
ירד מבחינת חלקו בנוסעים ,המעמד העליון שנמצא בחלקו העליון של
הגרף מהווה אחוד נמוך גם הוא בתנועת הנוסעים והרוב שהוא החלק
המרכזי בטבלה מהווה את הרוב.
אנו רואים עלייה מתמדת בחברות שכר לעומת החברות הסדירות או
הלאומיות וגם נושא זה נחקר בתחזית ומוצג בגרף .7
חלקו התחתון של הגרף מייצג את החברות הסדירות/לאומיות ושאר
הגרף מייצג את חלקן של חברות השכר במאפיינים שונים של חברות
שכר לטיסות קצרות ,או ארוכות או חברות שכר במחירים ממש נמוכים.
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איור 6

איור 7

אנו רואים שכל הסקטורים עולים לקראת  2037אבל החלק היחסי של
חברות השכר גדל כל העת.
התחזיות כוללות חתכים נוספים אבל הבאתי כאן תמצית מגמות וגם
במידה מסויימת את ההבדלים בין התחזיות של בואינג ואיירבאס.
עלי לציין שיש תחרות גדולה מאוד בין השניים וכל העת מתפרסמים
נתונים של עלייה בקצבי היצור של המטוסים ושל ההזמנות שבפועל

והחזויות.
כסיכום גם אם נסתייג מעט מהתחזיות של יצרני המטוסים שיש להם
אינטרסים כספיים ואחרים לאופטימיות שהם מציגים הרי שהמגמה
היא ברורה .ואם נבחן את הקצבים הנוכחיים של יצור המטוסים עתיד
תעשיית התעופה האזרחית אופטימי ויכולים אנו להיות רגועים לגבי
עתידנו .כדאי להיות חלק מהתעשייה הזאת.

ניטור מבנים ותשתיות

אינג’ מידן דן | מנהל תחום ניטור גאוטכני ,גבי שואף בע"מ
סביבתנו האורבנית הולכת ומשתנה בצעדי
ענק.
בעת הנוכחית אשר בה משאב הקרקע בארץ
יקר כל כך ,הולכים ומתרבים הפתרונות של
בניה לגובה למבני מגורים ,כמו גם ירידה למטה
לעומק הקרקע עבור תשתיות למיניהם החל
בתשתיות תקשורת ,חשמל ,מים ,גז וכו’ וכולל
תשתיות תחבורה עירוניות חדשות אותם לא
הכרנו עד כה כגון רכבת קלה ,מטרו ,ורכבות
בין עירוניות מהירות.
מזה זמן אנו רואים במרחב האורבני מסביבנו
מגדלים רבי קומות מעל  30קומות כל אחד
והחל משנת  2000נבנים מבנים בני  50קומות
ומעלה וכבר אושר לבניה המבנה בן  100קומות
אשר ייבנה באזור הבורסה בר”ג.
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הצורך בבניית גורדי השחקים בתוך המרחב
האורבני הקיים והשאיפה לשמר לא מעט
מבנים היסטוריים במתחמים אלו ביחד עם
הקרבה למנהרות ההולכות ונחפרות  ,מחייב
את העוסקים במלאכה למעקב רציף וצמוד על
השפעות תהליכים אלו על הסביבה.
החפירות המבוצעות לעומק של מעל  60מטר
כתוצאה מבניה שכזאת ,משנות את המבנה
הקיים של הקרקע וגורמות לסביבה לרעידות
וזעזועים ,שקיעות ותזוזות ,הטיות של מבנים
וכמובן כפועל יוצא נזקים למבנים ותשתיות
קיימות כגון :סדקים ,התקלפות שכבת טיח
ובטון ,ולעיתים סדקים ושברים המסכנים את
המבנה.
כאן נכנסת לתמונה עבודת הניטור אשר

עוסקת במעקב אחר תנאים או תהליכים
באמצעות מכשור אשר אינו משפיע על התנאים
והתהליכים הנ”ל ומאפשר לבצע מעקב רציף
ולהעביר תמונת מצב והתראות בזמן אמת לכל
אחד מתופעות אלו.
המכשור הקיים כיום בתחום זה מאפשר לבנות
מערכת מעקב אל הרס  NDTרציפה על גבי
המבנים ולהעביר התרעות הן על שינוי הרכב
המים באקוויפר באזור ,על התפתחות סדקים,
שקיעת מבנים ותשתית כבישים עילית ,תזוזות
והטיות מבנים.
תמונת מצב זאת בזמן אמת מאפשרת למתכננים
ולקבלני הביצוע לשלוט על התהליכים
לפני שמתרחש באזור אסון כלשהו כתוצאה
מפעילותם.

חדשות אל הרס
להלן חלק ממכשור הבדיקה

של עוגנים מוצמדת אל חלקו הפנימי של
סלע המנהרה כאשר כל תזוזה בין עוגנים
אלה נמדדת ומתועדת ברגישות גבוהה מאוד
ומספקת חיווי על אופי התזוזה.

ניטור שקיעות מבנים

ניטור הטיות מבנים
השימוש בחיישני ההטיה (אינקלינומטרים)
מבטיח ניטור תזוזות של האדמה .המדידות
יכולות להתבצע באופן ידני תוך הזנת גשש
"טורפדו אינקלינומטר" לעומקו של הקדח
וקריאת ההטיה ע"י מערכת קריאת נתונים או
ע"י התקנת שרשרת מדידים סטטיים בתוך
הקדח בתצורת " ."In-place Inclinometer
הזנת שרשרת מדידים מאפשרת ניטור אוטומטי
של המידע תוך שליחת נתונים מרוחקת אל
בית הלקוח לצורך ניתוח בזמן אמת .מדי הטיה
חד ציריים או דו ציריים " "Tilt Sensorבמארז
עמיד לכל טמפרטורה משמש לצורך מדידת
הטיות במבנים כאשר אין אפשרות לבצע
קידוחי קרקע.

ניטור דפורמציות במנהרות ופירים
דרישות הבטיחות עבור הקמה ותפעול של
מנהרות ופירים דורשות שיטות ניטור ועיבוד

נתונים אמינים .הניטור חיוני לאיתור סימני
חוסר יציבות המושפעים מתנודות של מכונות
כבדות  ,תכנון שגוי ,כוחות חיצוניים בלתי
צפויים וכו' .ההיקף וההתקדמות בזמן של
תנודות אלה הם האינדיקאטורים החשובים
להימצאותם של לחצים מבניים.
מדידת התכנסות ( - )Convergenceמתבצעת
באמצעות מדידת שינויים בקוטר או ההיקף ע"י
מערכות מדידת התכנסות מכאניות או אופטיות
עם מדי לייזר ומטרות .באמצעות טכניקות
אלה ניתן לזהות התקנות חריגות לאורך פיר
או פריפריה של מנהרה ולפעול לייצובם על
ידי חיזוק התמיכות הקיימות או חיזוק הקרקע
שמסביב.
מדידות שינויי העתקה ( - )Displacement
מתבצעת באמצעות התקנת סוגים שונים של
חיישנים כולל מערכת ATS (Automatic Total
 ,)Stationבחלקו הפנימי של סלע המנהרה
או ע"ג התשתיות מעל המנהרה .שרשרת

ניטור שקיעות מבנים הכרחי לצורך הערכת
יציבותם במהלך בניה בסמוך להם.
שקיעות יכולות להיות מנוטרות ע"י אחת
מהשיטות מטה המצויות בחברת גבי שואף
בע"מ:
חיישני פלס מים בשיטת הכלים השלובים או
באמצעות מערכות לייזר רובוטיות או ממוכנות.
כל חיישן פלס מים מאפיין נקודת מדידה
אחת ,כאשר מתרחשים הבדלי גבהים (תזוזות
אנכיות) בין המדידים ,מתקיימת חלוקה מחדש
של הנוזל במערכת וגובה המפלס בחיישנים
משתנה בהתאמה .הפרשי גבהים אלה מומרים
לאותות חשמליים ומספקים התראה בזמן
אמת.

ניטור זעזועים
ביצוע בדיקות לניטור זעזועים ורעידות
בפרויקיטים לפני ובמהלך הבניה באתר לפי
תקן  DIN 4150-3ו"חוק אתר".

ניטור סדקים
אחת הבעיות העיקריות במבני בטון היא
ניטור וגילוי סדקים .סדקים מופיעים באזורי
הבטון החלשים יותר ומכאן חשיבות איתורם
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חדשות אל הרס
במבנה ומתן כלים להערכת יציבות הבטון
ואיתור הנזקים העלולים להיווצר מכך .לפיכך,
ניטור סדקים חיוני על מנת לקבל התראה על
היווצרותם או התפשטותם באזורים קריטיים.
ניטור סדקים מורכב מחיישנים מקובעים
ההופכים את הבדיקה לנוחה יותר מבדיקה
החוזרת ונשנית בעיקר במקומות בהם הגישה
בעייתית ,אזורי טמפ' גבוהה מאד ,סביבה
רדיואקטיבית ,תת ימית או באזורים שבהם
תנאי גישה ראשוניים משתנים ,לדוגמא :
יציקת בטון על ברזל זיון .ברגע שחיישנים
אלה מותקנים ,לא נדרשת יותר קירבה לאתר
הבדיקה .יתרונם של החיישנים המותקנים
באופן קבוע הוא היכולת לאפשר את מדידת
גודל הסדקים לעתים תכופות וככל שיידרש
באופן אוטומטי וללא צורך במפעיל.
החיישנים הקבועים אף מספקים הדירות
תוצאות גבוהה המאפשרת מדידה של מרווחים
קטנים מאוד בהתפתחות הסדק .מערכת
איסוף הנתונים מאפשרת את תיעוד הממצאים
ושליחתם באמצעות האינטרנט למקומות
מרוחקים ,דבר המקל על הצפייה והשליטה
בזמן אמת.

ניטור לחץ
פיאזומטרים
קיימים סוגים שונים למדידת לחצי מים
בשכבות הקרקע השונות .להלן תיאור של
שניים מהם:
פיאזומטר נקבובי ()pore piezometer
מד לחץ זה ממוקם בקדח ובעומק בו מעוניינים
לבצע את המדידה ,הוא מכיל צינור PVC
שבקצהו ממברנה .קצה זה ממוקם בחול
ונאטם באמצעות דייס על מנת להפרידו
משכבות קרקע אחרות בהן לחץ המים עלול
לשבש את המדידה.
רמת גובה המים בפיאזומטר נותנת אינדיקציה
על הלחץ הנמדד בו .מדידה זו ניתנת לביצוע
באופן תקופתי ,דבר המאפשר קביעת קצב
השינוי .ניתן להתקין באותו צינור PVC
מספר פיאזומטרים כשכל אחד מהם מבצע את
המדידה וכולם יחד מאפשרים קבלת מידע על
לחץ המים בשכבות הקרקע השונות.
פיאזומטר הפועל בשיטת החוט הרוטט
Vibrating Wire
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בנוי מחוט מתוח המחובר אל דיאפרגמה של
פלדת אל חלד .כאשר נשלח פולס חשמלי לחוט
הוא רועד בתדר מוגדר ומתייחס למתח הכוח של
החוט .שינויים בלחץ הנקבובי של המים בשכבות
הקרקע יצביעו על כוח המתח של החוט .שינויים
אלו יהיו סיבה לשינויים בתדר הרעידה ,המספק
קורלציה ללחץ המים הנקבובי בזמן המדידה.

נושאים אלו מומשו על ידנו בפרויקטים רבים
ברחבי הארץ כגון :הזזת המבנים לשימור
בפרויקט “שרונה” ,הוספת חניון תת קרקעי
בהיכל התרבות ,תחנת הרכבת “נבון” בירושלים,
חניון שער העיר מתחת לבנייני האומה
בירושלים ,הרכבת הקלה “הקו האדום” בגוש
דן ...ועוד רבים.

הרכבת הקלה בתל אביב

רעיון הקמת רכבת קלה בארץ הוצע לראשונה בסוף
שנת  1892ע"י מהנדס לבנוני בשם פרנג'יה אשר
ביקש מהשולטן העותמאני לקדם מסילת ברזל
עירונית ביפו.
הרעיון היה שהקרונות יובלו ע"י סוסים באמצעותם
ניתן יהיה להעביר אנשים וסחורות במרחבי העיר.
בשנת  1913הציע משה אברבנאל איש עסקים
מאוקראינה למאיר דיזינגוף לבנות טראמווי בת"א
דיזינגוף אשר לא ראה בהצעה נושא בר ביצוע הציע
במקום למר אברבנאל שיקים בית תרבות בעיר וכך
אכן קרה ונבנה לימים תיאטרון סינמה "עדן".
לאורך השנים נעשו אינספור בדיקות כדאיות הן
כלכלית והן היתכנות טכנולוגית של בניית רשת
רכבות שתחבר את גוש דן עד שלאחרונה הוכר
הפרויקט והוגדר כפרויקט ברמה הלאומית ו"הקו
האדום" קרם עור וגידים תוקצב ב 16.1-מיליארד
 ₪ונקבע מועד יעד לסיימו עד  2021כקו הראשון
מבין סה"כ  7קווי רכבת קלה .פרויקט מורכב זה
הכולל  2נתיבים לכל אורכו ,מנהרות תת קרקעיות
ומסילות עיליות על גבי תשתיות קיימות ,מחייב
ניטור ב 2 -אלמנטים עיקריים:
א .ניטור תחנות הרכבת התת קרקעיות (כ7-
במספר)
ב .ניטור מנהרות הרכבת הקלה בזמן עבודות
ה( TBM -Tunnel Boring Machine-סה"כ  8מכונות
חפירה  TBMהמבצעות את המנהור שאורך כל אחת
מהם כ 110-מטר וקוטרם כ 9-מטר).
עבודות הניטור בפרויקט החלו עוד לפני עבודות
הבניה והחפירה וכללו "סקר מבנים" וחפירות
להתקנת פיאזומטרים ואינקלינומטרים בקרקע
לצורך יצירת בסיס נתונים בסיסי
של המצב לפני תחילת העבודות
.)Base Line
סקר המבנים שבמסגרתו תועדו
כל המבנים הנמצאים בטווח
של רדיוס  50מטר מקו הרכבת,
תיעד את מצבם של מבנים אלו
הן לצורך מניעת תביעות עתידיות
והן לצורך קבלת החלטה איזה
מבנים יש לבצע בהם חיזוק
כלשהו שלא יינזקו במהלך
העבודות.

מניתוח תוצאות הסקר והקירבה לאתר הרכבת,
הורכבו במבנים אלו אמצעי ניטור שונים למעקב
עתידי רציף של בעיות :התפתחות סדקים ,הטיות,
תזוזות ,ושקיעות אשר עשויים לקרות במהלך
העבודות.
לצורך בניית מאגר נתונים על תופעות/בעיות אלו,
הותקנו בכל האזור המושפע ()Influence Zone
מכשירים שונים כגון:
מדי סדקים דיגיטליים – למעקב התפתחות סדקים
קיימים.
מדי ההטיה  -לבדיקת תזוזות של מבנים ואלמנטים
קונסטרקטיביים.
פיאזומטרים  -למעקב אחר מפלס גובה מי התהום
וטיב/איכות המים.
מדידים שונים (אינקלינומטרים ,אקסצנטיומטרים
וכו')  -לבדיקת שינויים בקרקע.
כ 25-מכשירי  ATSלבדיקת שקיעות של מבנים
ושל תשתיות כבישים ,מסילות רכבת ,גשרים,
מובלי-מים וכו' (חלקם בתוך המנהרות וחלקם
מעל פני הקרקע).
כל המכשירים והמערכות שהותקנו חוברו כולם
למערכת ממוחשבת אחת אשר מעבירה בזמן אמת
הן התרעות לבעלי התפקידים המעורבים בפרויקט
והן תמונת מצב אמיתית של כל אשר מתרחש
בפרויקט בכל זמן נתון.
אמצעים ומערכת הניטור כולה נועדו לשרת את
העוסקים במלאכה ולאפשר להם להגיע ליעד
שנקבע לפרויקט ללא נזקים לסביבה הקיימת כך
שהחיים ימשיכו להתנהל כסידרם ובקרוב תתאפשר
תנועה ברכבת קלה בגוש דן.

חדשות אל הרס

סיכום  25שנות הדרכה
בבדיקות לא הורסות
שוקי ויגודני | רמה 3

התחלתי את פעילות ההדרכה בבדיקות לא
הורסות לפני כעשרים וחמש שנה ,ההתחלה
הייתה די מקרית ,בשלבים הראשונים החלפתי
לשיעורים בודדים את גבי או יוסי שואף ועם
הזמן הפכה ההדרכה לנחלתי הפרטית.
הדרכה בבדיקות לא הורסות במדינה קטנה
כמו שלנו לא יכולה למלא משרה ,אך עם
השנים ההיקפים הולכים וגדלים ,אם בשנים
הראשונות היו מתקיימים קורסים אחת למספר
חודשים ,היום מתקיימים מספר קורסים
כל חודש ,החל קורסים קצרים של יומיים
הממוקדים בנושאים ספציפיים או לצורך
חידוש הסמכה ,ועד קורסים של  24ימי לימוד.
קורס אולטרסוניק אצל לקוח

כמה תלמדים הדרכתי
קשה לספור במדויק  ,אך לפי האקסל המרכז
את המשתתפים בעשרים שנים האחרונות,
מדובר על כ 3500 -משתתפים בקורסים
השונים .הרשימה מרכזת את כל המשתתפים
וכמובן חלק מהמשתתפים השתתפו ביותר
מקורס אחד ,אם בגלל צורך בהסמכה במקצוע
נוסף ואם לצורך חידוש הסמכה ,אך עדיין
מדובר במספר לא מבוטל.

אילו שיטות ,ולאיזו רמת הסמכה
הקורסים הם בדרך כלל עבור השיטות
הרגילות – רדיוגרפיה ,אולטרסוניק ,זרמי
ערבולת ,חלקיקים מגנטיים וצבע חודר ,וכמובן
בדיקות ויזואליות  .אך מתקיימים גם קורסים
ייעודיים בווריאציות אחרות כגון קורסים
ייעודיים לבדיקה בצבע חודר אדום ,בדיקה
בחלקיקים מגנטיים ביוק בלבד ,קורס פענוח
סרטי צילום ,וקורסים לבדיקות ריתוכים בהם
משולבים גם תכנים מתחום הריתוך .בדרך כלל
קורסים ייעודיים הם עבור לקוחות ספציפיים.
מתקיימים גם קורסים בבדיקות לא הורסות

קורס אולטרסוניק בטביליסי גאורגיה

ליידע כללי (לא לצרכי הסמכה) המיועדים
למהנדסים או סוקרי תהליכים ,ההיקף ,החל
ממספר שעות הרצאה ועד קורסים של  24ימי
לימוד .תחום חדש יחסית של חמשת השנים
האחרונות הוא קורס רדיוגרפיה דיגיטלית,
תחום שתופס תאוצה רבה.
ההדרכה לכל רמות ההסמכה ,החל מקורסים
לידע כללי דרך רמה  1ועד רמה  ,3באופן טבעי
רוב הקורסים מיועדים לצורך הסמכה לרמה

 ,2מעט מאוד מפעלים מסמיכים עובדים
לרמה  1והנוהג הוא להסמיך ישירות לרמה 2
ולא להסמיך בצורה מדורגת .הסמכות לרמה
 3מתקיימות בתדירות נמוכה יותר ,אך לא
מועטה .הדרכות אלו הן בדרך כלל בהתאם
לתכנית אישית שנבנית עבור המועמד בהתאם
לרקע שלו ,לעיתים כחלק מההכשרה על
המועמד לעבור קורסים לרמה  2בשיטות
בדיקה נוספות.
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קורס השבחה באולטרסוניק במרכז ההדרכה של חברת גבי שואף ביבנה

היכן מתקיימות ההדרכות
מרכז ההדרכה של החברה הוא ביבנה ,בחברה
מתחם ייעודי לצורך הדרכה הכולל חדר הדרכה
גדול ומשוכלל ,שירותים נפרדים ומטבחון .את
ההדרכות המעשיות מקיימים במעבדות החברה
או בחדר ההדרכה באמצעות ציוד ייעודי להדרכה.
הדרכות במרכז הדרכה זה מתקיימות בדרך כלל
לקורסים הפתוחים לקהל הרחב ,אך במקרים
רבים הקורסים מתקיימים אצל הלקוח המזמין
את הקורס וההדרכה המעשית מתקיימת בתחנות
הבדיקה של הלקוח .במקרים אחרים בהם כל
המשתתפים מאותו אזור בארץ אנו בוחרים לקיים
את ההדרכה במקום הקרוב לכל המשתתפים,
לדוגמה קורסים רבים נפתחו השנה באזור
בתעשייה תפן ובמעלות ,כאשר ההדרכה העיונית
מתקיימת בחדר דיונים שאנו שוכרים וההדרכה
המעשית באחד ממתקני הלקוחות בהתאם לצורך.

מהי מסגרת ההדרכה ועבור אילו
תקנים
ההדרכה מתקיימת הן לצורכי הכשרה של
עובדי החברה והן כחלק מתהליך ההכשרה
עבור עובדים חיצוניים ,ההדרכות מתקיימות
לפי תקן  NAS410עבור הסמכת עובדים

קורס אולטרסוניק שנת  2000במשמר השבעה

 28גליון מס | 17 .דצמבר 2018

קורס רדיוגרפיה דיגיטלית בצפון הארץ

לתעופה ,ולפי  ,SNT TC 1Aעבור התעשייה
הרגילה .כמו כן מתקיימות הדרכות במסגרת
הכשרת העובדים לקראת בחינות הגוף המתעיד
של העמותה הלאומית הישראלית לבדיקות לא
הורסות  ,ISRACERTהדרכות אלו מתקיימות
לפי תקנים אירופיים ובהתאמה ל.ISO 9712-

מהו קהל היעד
קהל היעד בקורסים לבדיקות לא הורסות הוא
מגוון מאוד ,החל מעובדים בעלי השכלה נמוכה
המוסמכים לבדיקות פשוטות ועד למהנדסים
ובעלי תואר שני ושלישי אשר לומדים את
המקצוע ,בדרך כלל לצורך ניהולי.
פערים אלו יוצרים אתגר וצורך בהתאמה של
התכנים ורמת הלימוד לקהל היעד וזאת מבלי
לפגוע ברמה המינימלית הנדרשת ,האתגר
גדול יותר כשבאותה מסגרת קורס משתתפים
תלמידים מכל קצה הקשת של ההשכלה ,מצד
אחד לא להרחיב בנוסחאות מורכבות מדי ולאבד
חלק מהקהל ומצד שני לא לשעמם את בעלי
ההשכלה הגבוהה .הדבר נכון גם לקצב הלימוד.
כפי שציינתי ,חלק גדול מהמשתתפים בקורסים
הם עובדים בתעשייה ,חלקם הגדול בתעשיית
התעופה ,ומטרת ההדרכה היא הכשרתם
כבודקים .אך חלק לא מבוטל מהמשתתפים
הם מנהלים או אנשי איכות שמטרת הלימוד
של מקצועות אלו ,היא ככלי עזר לפעילותם.
עד השנה כל פעילותי הייתה בישראל ,וכללה
גם הדרכות של קבוצות מחול .השנה בפעם
הראשונה פתחתי קורס אולטרסוניק לרמה
 2בגאורגיה וזאת לצורך הכשרה של צוות
בודקים ומהנדסים לבדיקות של חומרים
מרוכבים במפעל בבעלות משותפת של ישראל

וגיאורגיה.
נדבך נוסף בהדרכה הוא הדרכה והרצאה
במוסדות אקדמיים ,הן כהרצאת אורח והן
כחלק מקורסים אקדמיים ,באוניברסיטת בן
גוריון ,במכללת אפקה ,מכללת כנרת והטכניון.

מהו הערך המוסף
פעמים רבות שאלו אותי :למה אתה מעביר
יידע?  ,למה אתה מלמד את המתחרים או את
אלו שיעשו את העבודה במקומכם? לעיתים
אף קורה שנציג של הלקוח משתתף בקורס
ומעלה את דרישות הביצוע לאחר מכן.
התשובה שאני נותן לאחרים ולעצמי היא ,אם
לא אני אז מישהו אחר יעשה זאת .אבל זה לא
העיקר ,אני מאמין בהעברת יידע ,יידע ששמור
אצלך הוא חסר חשיבות אם אתה לא משתמש
בו או מעבירו לאחרים  .מלבד זאת אני נהנה
מהדרכה ומהקשר עם התלמידים ומעל הכול
ההדרכה היא כוח מניע עצום בלימוד ובהעמקת
הידע האישי .לימוד של כל שיטות הבדיקה,
עבור יישומים שונים ,כגון בדיקת ריתוכים,
בדיקת יציקות ,חומרים וחומרים מרוכבים
מגדילה את היקף הידע ודורשת לימוד מתמיד.
גם הדרכה לפי תקני ביצוע שונים נותנת הבנה
רחבה יותר של המקצוע.
כניסה של טכנולוגיות חדשות כגון רדיוגרפיה
דיגיטלית ובדיקות ממוחשבות ובשיטת PA
באולטרסוניק ,דורשות לימוד מתמיד של
נושאים חדשים שאין בינם לבין הNDT -
הקלאסי קשר ישיר .במקרים רבים אני מרגיש
שאני מבין מה למדתי רק לאחר שאני מלמד
את הנושא ,עצם הלימוד מלמד.
אסיים בתקווה לעוד  25שנה פוריות.
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Risk–Based Methodology in NDT laboratories
Prof. Amos Notea | Faculty of Technology Management, HIT, Israel | amosno@hit.ac.il
Introduction

Nondestructive Testing and Evaluation laboratory
has a major role in the global markets and is an
important component in the economic growth.
There is a need to ensure that the results reported
by the laboratories are indeed trustable. In order
to achieve it the laboratory should comply with
international requirements which pose major
compliance challenges, including complying
with regulations and initiatives set forth by
the international organizations and different
regulatory bodies. The focus is on safety,
quality, and efficiency. The laboratories must
also demonstrate their achievement in safety
assurance to their employees and the population
in the surroundings.
The compliance represent a change that imposes
pressures on all operations: the services, testing,
and environment, quality, or even financial,
and marketing. There is an urgent need for an
integrated management system that will be easy
to maintain and comply with the requirements
of: Quality, Environment, Safety, Health and
Security [QESHS]. It encompasses well known
strategies such as: Enterprise Risk Management
Systems [ERMS] and Suppliers Management
Systems [SMS]. The integration process enable
the consolidation of potential hazards under a
holistic view of both the operational and the
administrative areas.
The NDT laboratories are requested to operate
in a very complex and harsh environment at the
customer’s sites, and the compliance initiatives
for the tests should completely match the
operational processes carried out within the
laboratory’s site. Coordinating and integrating all
these compliances is a huge task, and it is hardly
discussed in the professional literature.

Goal

This paper will describe the Integrated
Management System of QESHS and how its
implementation improves operations, safety,
security and quality of the laboratory. The system
coordinates not only operations from security
and environment to safety and quality, but also
coordinates across multiple departments/units
in the laboratory. Obviously it is a difficult task
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to accomplish.
In doing it the NDT laboratories must demonstrate
compliance as a condition to join the accredited
NDT laboratories community and reap the benefits
of this prestige association. The accreditation is
according to ISO 17025:2017, the requirements
of ICNDT [1] and for the European customers
also the EFNDT [1]. The major concept to be
included is the Risk-Based Thinking [RBT].

Quantitative Risk-Based Approach

of proactive risk-based management [RBM]
and it presents an innovation challenge. The
implementation of quality oversight measures,
such as centralized monitoring, or undergoing
a thorough and comprehensive risk assessment
and mitigation process will lead to the desired
RBM. Monitoring is just one component of a
multi-factor approach to ensure the quality of the
laboratory investigations.
It encourages the adoption of a systematic,
quality-by-design [QbD] risk management
process to be applied from the process design
through implementation and execution. Every
process is expected to be carefully designed with
identification of potential risks, see fig. 1. The
laboratories are be expected to document their
risk planning, oversight, and mitigation strategies
to achieve compliance.
There are many types of risk models available,
from Cost-Benefit Analysis to As Low As
Reasonably Practicable. Choosing of the
most suitable combination depend on the lab.
Objectives.
The results from all tests should be accumulated
and treasured for analysis, the data contribute to
continuous improvement.
The RBT is an important factor in uncovering
risky events, and in uncovering gaps within the
supply-chain. By this approach the laboratory
becomes proactive rather than reactive to event,
applying preventing, reducing or eliminating
undesired effects and promoting the continual
improvement. The approach should expand to

Risk is any deviation from the expected
performance: positive or negative. Risk
Management and Risk Assessment are the
concept to be considered within the compliance
initiatives. The standards presently include risk
as a key component and requires risk-based
thinking [RBT] before the occurrence of an
unusual event/incident. Risk thinking is about
what could happen and what the effect of this
event might be. Understanding the risk of a
particular event /hazard whether an incident,
adverse event, or others is the key for planning
mitigation, prevention, response time, better
decision making, use of protective equipment,
improving compliance and focusing resources
and efforts on the highest threats.
The ability to incorporate Risk Assessment
into every part of the processes is the most
pronounced requirement in the new version
of ISO 17025, the standard for accreditation.
The laboratory is particularly concerned with
reducing the potential risks within all areas of
activities, from design, operation and
maintenance.
Attention is drawn to the optional error
space due to the human factor, for more
information see HFACS [4]. There is
always a possibility of risk behavior
and if the management apply rewarding
safe behavior it will encourage positive
and safe habits.
RBT is a proactive way to reduce risk
and improve the quality management
system. The present obstacle risk
monitoring tools and processes in
many cases lack the transparency and
integration needed to support a level Figure 1: Steps in performance of safe tests
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basically most, and later to all aspects of the
laboratory operations. The bottom line is that
risk assessment and process understanding leads
to minimize the number of failures, extra costs
and unsatisfied customers. In this way it will be
an inherent part of the laboratory’s Safety and
Quality Culture [1]
The laboratory’s policy, procedures, work
instructions, certificates, and other compliance
documents should be kept and controlled. The
employees are expected to be knowledgeable and
trained. The document control should assure that
outdated procedures are not in use. The training
assures that employees are trained on newly
released documents and latest versions. Having
knowledgeable employees with updated training
makes the difference in the level of compliance.
Safety training is intimately tied to building
employees’ awareness. The training should
keep up with the recent technologies, standards
and regulations. An important characteristic of
the culture level is the open reporting of “near
missed”.
The “ensure of performance” step is done
by periodic internal audit. The internal audit
program’s intention is to continuously audit the
processes and procedures, in order to uncover any
gaps in the integrated management system, the
existence of continuous improvement initiatives
and assess the state of compliance efficiency and
continually operate the RBT procedure.
The RBT is an important factor in identification
of potential risky events. It also leads to uncover
gaps within the supply-chain
Incorporating the Integrated System Compliance
Management into the suppliers net is the best way
to reduce the costs of the laboratory’s Integrated
Management System. The advantage is that highrisk suppliers will receive a lower supplier rating.
Safety, quality, health culture
The success in the implementation of the
integrated management system results in a serious
change in the laboratory’s culture.
The Safety Culture was defined by the NRC
as “the core values and behaviors resulting
from a collective commitment, by leaders
and individuals, to emphasize safety as an
overriding priority to competing goals and other
considerations to ensure protection of people and
the environment” [3]
The need for safety and health culture in
laboratories became more pronounced in light
of recent devastating incidents. The requirements

Figure 2: Elements involved in establishment of QS&H culture in the Lab.

and guide to strengthen safety were published by
OSHA. It emphasize the need to encourage the
laboratory’s personnel to “nurture basic attitudes
and habits of prudent behavior so that safety is
a valued and inseparable part of all laboratory
activities” [2]
The laboratory employees are potentially
exposed to diverse hazards: physical, radioactive,
chemical and other types which may cause
injuries and loss of life in an incident, but also
musculoskeletal and neurotic disorders due to
routine malfunction procedures and chronic
illnesses.
In order that the employees will perform
their activities in a safe manner, they should
understand the potential hazards associated with
each procedure. This is acquired through adequate
learning encouraged by the continuous teaching
and highlighting safe practices and emphasizing
their importance. In this way it is possible to build
employees’ deep positive attitude and awareness
to safe behavior and habits.
Presently there is no regulatory pressure on
the laboratories to comply with the discussed
risk -based method and the QS&H culture but
the markets demand to prove the professional
capabilities and to increase the trust in the
laboratory’s results.

Hurdles

The change is a serious challenge as the culture
is influenced by the elements shown in Fig.2 and
each one has to be dealt.

Conclusions

In this paper we have talked about the emphasis
to be given to the integrated management system.
Laboratory that complies with this integrated

system lays the foundation for high reputation
and acceptable testing results.
The laboratory is an entity that is continuously
react with the customers and the business
opportunities, the result is an evolutionary process
that gives a unique “color” to each laboratory.
The laboratory is expected to be proactive about
the business environment it operates in and its
uniqueness. For example an NDT laboratory
that specialized in tele monitoring of facilities
has a different system than one that specialized
in testing of samples inside its facility.
It is important for the laboratory’s management
to adopt the RBT as acritical tool in the whole
operations, and in professional development of
the employees by adequate training.
Finally the recommendation for the NDT
laboratory is to study, understand and to implement
the risk-based management methodology prior to
the next accreditation audit.
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שימוש במנורות  LED UV-Aבבדיקות
לא הורסות
אינג' עמיחי פסח –  | III LEVEL TNSAמנכ"ל מורקס  17בע"מ

בשנים האחרונות אנו נחשפים יותר ויותר
לשימוש במנורות  LEDבחיי היום יום ,תאורה
ביתית ,פנסים ,פלאשים  ,פנסי רכב ועוד ועוד.
תאורת  LEDלא פסחה גם על תחום הבדיקות
הלא הורסות ובשנים האחרונות ניתן לרכוש
מנורות  LEDבאופן כללי ובעיקר מנורות
.UV-LED

רקע:
מטרת הבדיקות בכלל ובדיקות בשיטות
חלקיקים מגנטיים ונוזל חודר בפרט לסייע
בגילוי אי רציפויות.
על התהליך להיות:
•אמין
•בטוח
•מהיר
יעיל וכלכלי
הרכיב הבסיסי ביותר בתהליך הבדיקה הוא
חוש הראיה ולכן המטרה היא לסייע ליכולת
הראיה.
בבדיקות לא הורסות בשיטת חלקיקים
מגנטיים ובשיטת נוזל חודר נעשה שימוש נרחב
באור אולטרא-סגול או אור שחור כפי שנהוג
לכנותו .מטרת השימוש באור זה היא להגביר
את הניגודיות בין הרקע לבין האינדיקציות
המתקבלות כתוצאה מהבדיקה.
אור שחור ( )UVבשימוש NDT

האור השחור הוא למעשה חלק מתחום האור
הנקרא "אולטרא-סגול" המאפיין אור בתחום
 200-380ננו מטר ,כאשר האור השחור מאופיין
בתחום מצומצם יותר של  315-380ננו מטר.
האור הנדרש על פי התקינה המקובלת בענף
הוא באורך גל של  365±5ננו מטר.
בעבר המקור לאור הנדרש היה מנורות כספית

(  )Mercury Vapourבשילוב פילטר זכוכית
המאפשר את סינון התחום הנדרש על פי
התקינה.
השימוש במנורות כספית היה בעייתי והמערכת
סבלה ממספר בעיות:
•המנורות התחממו (מאד)
•פילטר הזכוכית נסדק או נשבר.
•המנורות הפסיקו לעבוד ונדרש מספר דקות
להפעלתן מחדש
•עצמת האור דעכה לאורך תקופה.
השימוש במנורות  LEDמאפשר עבודה ללא
כל המגבלות הנ"ל ,ובהתאם לכך נכתבו תקנים
חדשים ועודכנו התקנים המוכרים ,להלן סקירה
של התקנים הנפוצים העוסקים בנושא.

(פנס או שימוש מיוחד)
ההנחיות לייצרן המנורות ,עבור כל דגם (Model
 )type testingכוללות בדיקות מקיפות כגון:
•פרופיל אלומת האור
•מרחק עבודה מינימלי לשמירה על אלומה
אחידה
•טמפרטורת עבודה מירבית
•זמן נדרש להתייצבות עצמת האור
•ניתוח הספקטרום (כולל ניתוח )PEAK
•למנורות המוזנות במתח ,סדרת בדיקות
למייצב המתח
•למנורות המוזנות מסוללות ,סדרת בדיקות
לדעיכה בעצמת האור
לכל דגם נדרשת תעודת ייצרן הכוללת את
תוצאות הבדיקות הנ"ל.
הנחיות לכל פריט כוללות:
בדיקת הספקטרום (כולל נקודת ה)PEAK-
עצמת האור המירבית ממרחק  38ס"מ (”)15
לכל מנורה נדרשת תעודת ייצרן הכוללת
התאמה לדרישות התקן.
כאמור ,תקן זה  ,E3022כולל הנחיות לייצרן
המנורות אך אינו כולל הנחיות למשתמש,
הנחיות אלו מופיעים בתקנים היישימים
לבדיקות והם:

Penetrant and Magnetic Particle Testing

Standard Practice for Magnetic Particle

ASTM E2297 - 15

Standard Guide for Use of UV-A and Visible
Light Sources and Meters used in the Liquid
Penetrant and Magnetic Particle Methods

התקן המתייחס למנורות כספית מדי אור לבן
ואור שחור .תקן זה נותן הנחיות כלליות לסווג
מנורות ולתחומי המדידה של אור .UV

ASTM E3022 - 18

Standard Practice for Measurement of

Emission Characteristics and Requirements
for LED UV-A Lamps Used in Fluorescent

התקן העדכני ביותר למנורות ,LED UV-A
בניגוד ל E2297-אשר נותן הנחיות כלליות,
תקן זה נותן מידע והנחיות לייצרן המנורות
עבור כל דגם ועבור כל פריט.
התקן מבחין ב  3הסוגים הבאים:
 – TYPE A1.1מנורות מוזנות מתח קבוע
 – TYPE B2.2מנורות מוזנות סוללות ,רצף
של לדים
 – TYPE C3.3מנורות מוזנות סוללות ,לד בודד

ASTM E1444 – 16 & E3024
Testing

ASTM E1417 – 16 & E165

Standard Practice for Liquid Penetrant
Testing

כל התקנים הנ"ל מציינים דרישות לבדיקות
ביצועי המערכת:
2
•בדיקת עצמת האור ,מינימום 1000µW/cm
ממרחק  38ס"מ ()”15
•מנורות  LEDיעמדו בדרישות התקן E3022
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•מומלץ לבדוק זליגת אור לבן באזור הבדיקה
כאשר המנורה דולקת ,מקסימום 2fc
•מנורות המוזנות בסוללות יש לבדוק לפני
ואחרי הבדיקה!
•יש להקפיד על אלומה רחבה ושטח תאורה
גדול מספיק המאפשר גילוי אי הרציפויות
על ידי ראיה מרחבית ,את אחידות האלומה
ניתן לבדוק על ידי הארה על דף לבן.

דוגמא לפיזור אלומה

התייחסות למנורות  LEDבתקנים ומפרטים
נוספים:
ISO 3059

התקן נמצא בעדכון ,ככל הנראה התווסף נספח
המגדיר את קריטריון הקבל למנורות UV-LED
מפרט Rolls-Royce RRES-90061
המפרט הרשמי הראשון אשר עבר את האישור
על שימוש במנורות  LEDודורש:
•תחום אורך הגל יהיה תמיד  365±5ננו מטר
בטמפרטורה של C° 50 – 5
•אחידות בפיזור האלומה המרכזית
•אחידות בפיזור האור וירידת העוצמה בהיקף
•כיבוי אוטומטי כאשר מתח הסוללות יורד
לרמה קריטית
Airbus

מאפשר שימוש במנורות  LEDבאורך גל 365
ננו מטר ,ללא סטיה .בפועל אוסר שימוש
במנורות אלו עד לפרסום מהדורה עדכנית
שתכלול הנחיות מפורטת
Pratt & Whitney

תחום אורך הגל יהיה תמיד  365±5ננו מטר

בטמפרטורה של C° 40 – 10

הגבוהות ביותר עבור מנורות .UV-LED

עצמת אור לבן כאשר המנורה פועלת לא
תעלה על 2fc
עצמה מירבית של האור השחור לא תעלה על
 μW/cm² 10,000במרחק "15
נדרשת בדיקת פיזור האור על דף לבן

מנורות  UV-LEDבאיכות גבוה אשר עומדות
בדרישות התקנים יכולות בהחלט להחליף את
מנורות הכספית ללא חשש וללא חסרונות.
מנורת  UV-LEDמתאימה יכולה להגדיל את
הביצוע ולהקטין את העלויות.

בשימוש במנורות  UV-LEDיש להבטיח יכולת
גילוי על ידי העין האנושית ולא רק יצירת החזר
פלאורסנטי.
מנורות  UV-LEDאינן רק מנורות פשוטות,
הן מכשיר אלקטרוני הדורש הסמכה
ותחזוקה.
בבדיקות לא הורסות אנו מוצאים את הדרישות

מנורות ה UV-LED-תופסות מקום הולך וגדל
בענף ה ,NDT-למרות ההתקדמות הטכנולוגית
בתחום והופעת מנורות ופנסי  LEDבמחירים
נמוכים חשוב להתייחס לדרישות התקנים:
•בעת רכישת מנורות לוודא כי קיימת התאמה
לדרישות התקן הן לדגם והן לפריט עצמו.
•במהלך העבודה הקפדה על דרישות
התקנים השונים.

סיכום

ATC Aero-Structure Technologies Cyclone

חדשות

החברה היא מיזם משותף בין אלביט מערכות
 סאיקלון לבין קרן השותפות של גאורגיה.החברה הוקמה לצורך ייצור של חלקי
מטוסים מחומרים מרוכבים ונמצאת
השלבי הרצה ראשוניים ומייצרת עדיין
בהיקפים קטנים.
המפעל הוקם על בטביליסי גיאורגיה,
על ידי מהנדסים ישראלים ,המפעל
נבנה בסטנדרטים מערביים גבוהים ,החל
מהמבנה המודרני ,עיצוב הפנים וציוד
הייצור והבדיקה המתקדמים ביותר.
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מנקודת המבט של הבדיקות הלא הורסות,
במפעל כבר מופעלות  2אמבטיות אולטרסוניות
גדולות ומשוכללות הסורקות באמצעות
מערכות  Phased Arrayמתקדמות.
בנוסף הותקנה מערכת ענק לבדיקה
אולטרסונית של רכיבים גדולים בשיטת
 ,TTUבאמצעות מתזי מים .כמו כן הוקמה
תשתית לביצוע בדיקות רדיוגרפיות.
בשלב הייצור הסדרתי מתוכנן המפעל
להעסיק  300עובדים ,המפעל ממוקם
בקרבת שדה התעופה של טבליסי.

חדשות אל הרס

עבור
משתתפי הכנס השנתי של העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות
נשיא העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות ,דר’ יוסי שואף
עמיתים יקרים,
בשם העמותה הבולגרית לבדיקות לא הורסות ,אנחנו מתכבדים לשלוח איחולים
לציון  20שנה להקמת העמותה הישראלית לבדיקות לא הורסות .אנחנו מעריכים
ונמשיך לתמוך בהשתתפותכם בארגוני בדיקות לא הורסות בינלאומיים ברחבי
העולם.
החיבור בין המומחים הבולגרים והישראלים לבדיקות הלא הורסות נוצר לפני
כעשרים שנה ,תודות ליוזמתו של מר גבי שואף ,ויוזמתם של נשיא הכבוד של
העמותה הבולגרית ,מר אלכסנדר סקורדב ,והנשיא המכהן של העמותה הבולגרית,
מר מיטקו מיחובסקי.
תודות ליחסים הרשמיים בין העמותה הישראלית והבולגרית ,והקשרים הקרובים
בין מומחי בדיקות לא הורסות בבולגריה וישראל ,אנחנו מציינים את ההישגים
הבאים:
1.1מספר רב של מדענים ומהנדסים מישראל למדו על ההישגים הבולגרים
בתחום הבדיקות הלא הורסות והציגו את פיתוחיהם בתחומים שונים של מדע
וטכנולוגיה בכנס השנתי לבדיקות לא הורסות בסוזופול ,בולגריה .השתתפותם
עזרה להעלות את הרמה של אירוע חשוב זה בתחום בחצי האי הבלקני.
2.2מומחים בולגרים השתתפו באירועים ופעילויות של העמותה הישראלית
לבדיקות לא הורסות ,ונכחו בכנסי העמותה.
3.3יחד פתרנו את הבעיות עם הארגונים הבינלאומיים :הבעיה של העמותה
הישראלית נפתרה בעזרת הארגון העולמי לבדיקות לא הורסות ,ושל העמותה
הבולגרית על ידי הסכם שיתוף פעולה עם ארגוני בדיקות לא הורסות בחצי
האי הבלקני.
4.4מומחים בולגרים לבדיקות לא הורסות ,תחת החברה המובילה בבולגריה
“קונטרול בע”מ” מהסקובו ,השתתפו בעבודות בתחום הבדיקות הלא הורסות
בשיתוף פעולה עם החברה המובילה בישראל “גבי שואף בע”מ – בדיקות לא
הורסות ואבטחת איכות” (מעל  100נסיעות עסקים בשש השנים האחרונות),
וזכו לשבחים תודות לעבודתם המקצועית.
5.5הטכניון – המכון הישראלי לטכנולוגיה (בהנחיית פרופסור נוטע) והמכון
לפיזיקה מכנית באקדמיה הבולגרית למדעים (בהנחיית פרופסור מ.
מיחובסקי) ערכו מספר מחקרים משותפים .מדענים בולגרים פרסמו ספר
יחד עם מדענים ישראלים.
6.6מספר מומחים בולגרים הוסמכו במרכז ההסמכה של העמותה הישראלית,
ומספר מומחים ישראלים הוסמכו במרכז ההסמכה של העמותה הבולגרית.
7.7התייעצות הדדית ושיתוף פעולה בפרויקטים בתחום הבדיקות הלא הורסות
הפכו למסורת – והעתיד צופן בחובו אפשרויות נוספות רבות.
התוצאות שהשגנו ,היחסים שנוצרו ,והקשרים האנושיים מאפשרים העמקת
היחסים בין תושבי בולגריה וישראל.
היום אנו חוגגים אתכם .אנחנו מאחלים לחברי העמותה הישראלית לבדיקות
לא הורסות בריאות והצלחה יצירתית ביישום של פרויקטים עתידיים בתחום
הבדיקות הלא הורסות .אנו מקווים ששיתוף הפעולה שלנו יתפתח ויעמיק בעתיד.
פרופסור למדעים טכניים מיטקו מיחובסקי
חבר באקדמיה הבינלאומית לבדיקות לא הורסות
נשיא העמותה הבולגרית לבדיקות לא הורסות
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 20שנה לעמותה

לציון  20שנה לפעילות העמותה הוזמנו אורחים רבים מחול שבאו לכבד את העמותה בנוכחותם ,רבים מהם הם אורחים
מבולגריה המלווים ותומכים בעמותה מאז היווסדה .להלן דברי הברכה של נציג האורחים פרופסור מיטקו מיחובסקי ,חבר
באקדמיה הבינלאומית לבדיקות לא הורסות ונשיא העמותה הבולגרית לבדיקות לא הורסות ,דברי התודה של מר גבי
שואף לאורחים חשובים אלו  .ורשימת האורחים תפקידם ופעילותם.

To our guests from Bulgaria:

Many guests came to this conference, and some of them are from Bulgaria.
Those participants are the mythological committee of the Bulgarian
Association for Nondestructive Testing.
Among them are Prof. Skordev, Prof. Mihovski, Prof. Tabakova, , Prof.
Dimov, Eng. Dimitrov Pro. Genov and others.
Our relations began 25 years ago and have become closer to the level
of family.
We helped each other achieving the goals of the societies.
In Bulgaria, each year a conference was held with international
participation, with representatives from almost all European countries.
Israel attended in almost every conference and gave presentations in
different fields, especially in non-destructive tests, Railway inspection,
Underground Storage Tanks, Health Monitoring, Probability of Detection
and more.
The Bulgarians, on their part, attended in our conferences and maintained
academic ties with the Technion in Haifa and other forums.
In 2012, at the Hamas rocket attack on Ashdod, a group of Bulgarians
carried out non-destructive tests during the renovation of the Refineries.
With the launch of the missiles, all the foreign teams evacuated the site,
except for the Bulgarians who decided to stay and keep their obligations.
An act that was very much appreciated.
Since then, Bulgarian teams have been involved in projects across Israel
almost every year.
Our ties with Bulgaria are special. I was one of the 48,000 Bulgarian
Jews who were saved during the Holocaust thanks to the nobility of the
Bulgarian people who refused to send us to the extermination camps.
The Jews of Bulgaria and their descendants in Israel today number
about a quarter of a million people, and we all feel Bulgaria as a beloved
motherland and wish all the best to the Bulgarian people.

Mitko Mihovski

MSt, engineer-electrophysist, Dr.Hab. NDT
Academician of International NDT Academy
Cavalier of the Order “St. Cyril and St. Methodius”
NDT – level 3 (UT, MT, PT, ET, VT, LT, TT, AE,
Vibration)
NDT expert, NDT auditor
Head of Laboratory of Mechanics, Diagnostics and NDT
in the Institute of Mechanics at the Bulgarian Academy of Sciences
Head of NDT Training Center of IMech-BAS
Head of Inspection Qualification Body in NPP “Kozloduy”
President of BG-S-NDT

:לאורחינו מבולגריה
 אלה הם חברי הוועדה. חלקם מבולגריה,אורחים רבים הגיעו לכנס זה
 ביניהם נמנים.המיתולוגית של העמותה הבולגרית לבדיקות לא הורסות
, המהנדס זחובה, פרופסור טבקובה, פרופסור מיחובסקי,פרופסור סקורדב
 יחסינו החלו. ואחרים, פרופסור גנוב, המהנדס דימיטרוב,פרופסור דימוב
 חברי העמותות עזרו. ונהפכו קרובים עד רמה של משפחה, שנה25 לפני
.זה לזה להשיג את מטרותינו
 עם נציגים,מדי שנה נערך בבולגריה כנס עם השתתפות בינלאומית
 והעבירה, ישראל השתתפה כמעט בכל כנס.מכמעט כל מדינה אירופית
 בדיקות, כגון בדיקות לא הורסות, הרצאות בתחומים שונים20-יותר מ
, ניטור גיאוטכני, בדיקות של מכלי אחסון תת קרקעיים,של מסילות רכבת
. ועוד,הסתברות איתור פגמים
 נכחו בכנסים בישראל ושמרו על קשרים אקדמיים עם, מצדם,הבולגרים
.הטכניון בחיפה ופורומים אחרים
 קבוצה בולגרית ערכה, במהלך מתקפת החמאס על אשדוד,2012 בשנת
, עם שיגור הטילים.בדיקות לא הורסות כחלק משיפוץ בתי הזיקוק
כל הקבוצות הזרות באתר התפנו מלבד הקבוצה הבולגרית שהחליטה
. הערכנו זאת מאוד.להישאר ולעמוד בהתחייבותה
קבוצות בולגריות המשיכו להיות מעורבות בפרויקטים בכל רחבי ישראל
.כמעט כל שנה מאז
 יהודים בולגרים48,000- הייתי אחד מ.הקשר שלנו עם בולגריה הוא מיוחד
שניצלו בשואה תודות לאצילות של העם הבולגרי שסרב לשלוח אותנו
.למחנות ההשמדה
 וכולנו,יהודי בולגריה וצאצאיהם בישראל היום מונים כרבע מיליון אנשים
. ומאחלים כל טוב לעם הבולגרי,רואים בבולגריה כארץ מולדת אהובה

President of national section “Acoustics”
Honorary Member of Federation of STU in Bulgaria
Honorary Member of ISRANDT
Editor-in-chief of International Journals “NDT Days” and “Acoustics”
Member of the Editorial Board of Russian NDT Journal “Balkan Tribology”
Books and monographs – more than 15
Publications – more than 500
Bulgarian Standards – 10
Patents – 20
Leadership of more 200 projects in Bulgaria, Russia, Belorussia, Ukraine, Poland,
Czech Republic, Slovakia, Israel, Germany. Participation of 5th, 6th, 7th FP of the
European Union.
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Aleksandar Skordev

Honorary President of BGSNDT.
Work experience 52 years.
Professional Contribution:
Books, booklets and technological issues, CD for E learning –over 20, Publications–
170, Authorship of 30 Bulgarian State Standards (BDS) and 5 patents.
Leadership of more than 200 NDT projects implemented in mechanical engineering
industry, power industry, pressure equipments, aircraft companies, chemical industry,
metallurgy, transport, etc.

Raycho Dimitrov

Manager of company “CONTROL” Ltd., Haskovo, BG
Winner of the Silver Union Badge of the Scientific-Technical Union of Machine
Building in Bulgaria
Winner of the BGSNDT Award in the name of “Slavcho Popov”
NDT expert – level 3 (RT, UT, ET, LT, MT, PT, VT)
Books – 1
Publications – 8
Bulgarian Standards – 3
30 years length of service in the development and application of non-destructive
testing methods for control of gas and oil pipelines, Thermal power plants and in
machine-building enterprises

Bojana Tabakova

Books and monographs – more than 10 (Materials testing; Materials science;
Construction materials for power plants; Strength, fracture and computing, Materials
technology; Non-destructive testing - UT, RT, ET, LT, AT, MT, PT, VT)
Head of PhD students
Head of students of International Erazmus Program Scholarship of the EU
Publications – more than 160
Patents – 7
Leadership of more 100 projects in Bulgaria, Sweden, GB, Italy, France, USA,
Russia, Austria, Ukraine, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Germany and others;
participation of FP of the European Union - scientific- research works and contracts
with industry in the field of: fractography; metalography; x-ray analysis; test of
strain; fracture toughness; resistance to the propagation of a crack; creep; high-cycle
fatigue testing; low-cycle fatigue testing; radiography, ultrasonic, magnetic, eddy
currant, penetrate, liquid, acoustic emission non-destructive testing

Eduard S. Gorkunov

Honorary Member of BGSNDT and ISRNDT НК
Editor-in-chief of the journal of Diagnostics, Resource and Mechanics of materials
and structures
Deputy Editor-in-chief of the Russian Journal of Nondestructive Testing and the
journal of Testing. Diagnostics, member of the editorial boards of various scientific
journals
Accredited expert in the scientific and technical sphere of RF, RFBR expert, member
of the Expert Council of RAS and the Expert Council of RSNTTD
Books and Monographs – 14
Publications – more than 700
Patents – 37
Participation in all the world and European NDT conferences, starting from 1982

MSc Engineer electro-physicist , PhD, Senior
Researcher, Associate Professor, NDT Level III(RT,UT).
NDT expert, Expert EU technical legislation, Expert
Radiation protection and emergency service, NDT
auditor.
Head of certification body for NDT Personal, Manager
“SKORDEV” Ltd.

Mechanical engineer
NDT Research Associate
Vice-President of BGSNDT
Manager of the “Southeastern Energy Region“ Branch
- the largest branch of BGSNDT
Deputy Governor of the “Business Section“ branch of
BGSNDT
President of the Technical Committee for Accreditation of Inspection Bodies of
the Executive Agency - Bulgarian Accreditation Service
Vice-president of the 24th Technical Committee - “Non-destructive control” at
the Bulgarian Institute for Standardization

MSc Mechanical Engineer, MSc Applied Mathematics,
PhD in NDT,
Professor Technical University of Sofia,
Certificate for NDT Personnel, According to ISO 9712
as NDT Level III in UT, RT, ET, LT, AT, MT, PT, VT
NDT expert, NDT auditor
Head of Laboratory “Measurement of Mechanical
Properties and Non-destructive Testing” Technical University of Sofia,
Head of NDT Training Center of Technical University of Sofia,
Head of Bulgarian section ASNT 2004-2006
Member of Technical Committee of Standard Certificates on NDT
Honorary Member of Federation of STU in Bulgaria
Honorary Member of ISRANDT

Physicist, D. Sci. Tech., Professor, RAS Academician
Academician of International NTD Academy
Holder of the Friendship and Honor RF Orders
RF State Prize and RF Government Prize winner
NTD – level 3 (UT, MT, PT, ET, VT, LT, TT, AE)
Member of the Presidium of RF State Commission for
Academic Degrees and Titles
Deputy Chairman of the Ural Branch of RAS
Research Supervisor of the Institute of Engineering Science (IES), UB RAS
Head of the Dpt. of Physical Problems in Mechanical Engineering at IES UB RAS
Honorary President of RSNTTD
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Borislav Genov
|Current job position – Head of department
“Armament, Systems and Equipment Development”
in Defense Institute
Military rank: Colonel
Education: M.Sc. Mechanical engineering - 1998,
M. Sc. Logistics – 2009, Ph.D. Control and Testing of
Materials and Equipment - 2002
D.Sc. Ballistics (Ammunition health and condition control) – 2018
Membership (Organizations):

European Defense Agency – Deputy R&T National director in EDA
NATO STO – Deputy National Representative
Union of Scientist in Bulgaria - Member
Bulgarian Society of NDT - Member
24th Technical Committee - “Non-destructive control” at the Bulgarian Institute
for Standardization – Member
Memebership (Advisory boards):
Issues of armament technology (Zielonka, Polland)
International conferences – 8
Publication activity: Books – 3, Publications – over 60

Dimitar Dimov
MSc, Civil Engineering, UACEG, Sofia, Bulgaria
Specialization in INSA, Toulouse, France
PhD of Structural Engineering
Professor at University of Architecture, Civil Engineering
& Geodesy (UACEG)
Lecturing & students laboratory works; scientific
researches & design works in Diagnostic and
Experimental Tests of Structures and Bridges;
In situ NDT, Diagnostic, Investigation and Assessment the technical state,
recommendation and decision for rehabilitation and renovation of existing
Structures and Bridges;
In situ Static & Dynamic Testing for determination of the really behaviour and
service life of new-built Bridges and Structures;
Design and supervision of construction of Bridges and Building Structures

Membership of Bulgarian Society of NDT			
Member of Board of BG Society of NDT
Membership of Union of Scientists in Bulgaria		
Membership of Union of Structural Engineering in Bulgaria
Membership of Chamber of Structural Engineers of Bulgaria		
105 Published Articles in the field of R/C and Partially Prestressed Concrete elements
& structures - Analysis of methods, application of the Acoustic, Mechanical, Magnetic,
Thermal, Radiometric and others methods; Assessment and Evaluation, Rehabilitation
and Reconstruction of Structures and Bridges; Topical problems in Standard live;
Influence of long term of loading, temperature and humidity on deformations,
Behaviour before and after strengthening with FRPM and other European Union.
More 400 Experts’ Reports in the field of the Diagnostic, Investigation & NDT on
Concrete and Steel of different Structures and Bridges
33 Research works in the field of Theoretical and Practical Investigations of
Structures & Bridges.

הענקת תואר חבר כבוד לפרופ’ גורקונוב
נשיא העמותה הרוסית לבל”ה
ISRANDT רשמים מאת גבי שואף נשיא כבוד של

פרופ’ אדוארד גורקונוב
אחת הדמויות הבולטות
בתחום הבדיקות הלא
הורסות והדיאגנוסטיקה
ברוסיה נבחר השנה
כנשיא העמותה הרוסית
.לבדיקות לא הורסות
500 יש לציין שבפעילותו האקדמית פרסם מעל
 עבודות עליהם הוציא36- ספרים ו9 ,מאמרים
.פטנטים לאומיים ובינלאומיים
פרופ’ גורקונוב הינו חבר כבוד של העמותה
 של העמותה,הרוסית לבדיקות לא הורסות
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האיטלקית ,הבולגרית וכעת של העמותה
הישראלית הלאומית לבדיקות לא הורסות.
הכרותינו עם הנשיא גורקונוב תחילתה לפני
כ 20-שנה בכנס בינלאומי שהתקיים בסוזופול
בולגריה .היה זה בתקופה של חידוש הקשרים
עם נציגי ברית המועצות של אז ,לאחר שנים
רבות של עויינות וניתוק מוחלט ביננו לבינם.
לא ידענו האם נזכה לידידות או התנהגות
שתמשיך את הקו הרשמי שהיה עד אז.
היה זה בלילה חשוך בבניין ששכן על קו החוף
בים השחור .השתתפו מספר חברים מטעם
העמותה הבולגרית וביניהם פרופ’ מיחובסקי,
פרופ’ סקורדב ,פרופ’ טבקובה ,גב’ טוני זקובה,
ד”ר יוסי שואף ,פרופ’ גורקונוב ואנכי .האווירה
לא הייתה רשמית והארוחה שהכינו הגבירות
הייתה דגים שנדוגו ישירות מהים ושטוגנו על
מחבת.
פרופ’ גורקונוב הוציא בקבוק שנמצא בכיסו
באופן מתמיד עם סוג של וודקה .הציע לי
כוסית בחביבות והסתכל על פניי .אני רציתי
להראות את יכולתי בשתיית אלכוהול ,אך
חוזקה של הוודקה חנק את גרוני ,זה עורר
צחוק בין כל הסובבים ושבר את הקרח לאווירה
נעימה ופתוחה.
הידידות עם פרופ’ גורקונוב נמשכה שנים
רבות .שנינו משתתפים ברוב הכנסים של
העמותה הבולגרית ,חברי כבוד בעמותה זו
ולאורך שנים שמענו אחד את השני בהרצאות
ובשיחות שולחן עגול המתקיים בכל כינוס
בבולגריה.

בכנס בשנת  2012נמנע מפרופ’ גורקונוב
להשתתף .החמיא לי מאד כאשר ביקש ממני
לשלוח לו את המצגות של שתי ההרצאות אותן
נתתי בכנס.
בכנס הפדרציה האירופאית ב7/10/14-
בפראג ,בטקס צנוע במלון בו שכרנו את הבר
והגשנו כיבוד שכלל גם משקאות חריפים,
הענקנו לפרופ’ קרגונוב תעודת חבר כבוד
מ( ISRANDT-העמותה הישראלית הלאומית
לבדיקות לא הורסות).
הכנו עבורו שי ,סמל לאומי ישראלי ,תמונת
שמן של ירושלים כפי שהייתה במאה ה.19-
נשיא העמותה הישראלית ד”ר יוסי שואף דיבר

בין היתר על התמונה ועל ירושלים שהייתה עיר
בירה לישראל כבר לפני  2500שנה.
טוב להדגיש בפני האנשים שיודעים מעט
על הקונפליקט שלנו במזרח התיכון ,את
המשכיות הנוכחות בארץ ישראל ואת השורשים
ההיסטוריים שלנו.
אדגיש את רגשותיי בידידות האישית עם פרופ’
גורקונוב ,אני הזכרתי קטע מחיי מיימי מלחמת
העולם השנייה ,כאשר הייתי בן  ,12נצלו חיי
הודות לכניסת יחידת הצבא האדום למקום בו
שהינו ושהותקף על ידי כוח שבכוונותיו היה
להשמיד את היהודים.
פרופ’ גורקונוב הודה במילים חמות ומרגשות.
דיבר על הקשר ביננו ועל ההערכה ההדדית
הקיימת ותקוותיו שבקבלת תואר הכבוד
תתאפשר התרחבות הקשרים ,שתוכל להביא
את הקהילה העוסקת בבדיקות לא הורסות
לבנייתו של עולם טוב יותר.
בטקס השתתפו המשלחת הרוסית ,הבולגרית,
נשיא העמותה הקרואטית לבדיקות לא הורסות,
הנשיאה לשעבר של הפדרציה האירופאית
פרופ’ וורה קרסטל ואורחים נוספים.
דרך ארוכה עברה העמותה שלנו מאז הקמתה
מבחינת קשרינו הבינלאומיים .אנו מתקבלים
היום בחיבה וכבוד ע”י כל המשלחות .לא יתכן
שלא ניזכר בתקופה כאשר רוסיה הייתה בראש
המתנגדים לקבלתנו לפדרציה האירופאית.
כיום נשיא העמותה הרוסית הינו ידיד טוב של
ישראל ואין ספק שדבר זה גורם להתחזקותנו
הנוספת בפורום הבינלאומי.
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הכנס העולמי  ICNDTלבדיקות לא
הורסות בשנת  2000ברומא

זכרונות של גבי שואף | מנכ"ל חברת גבי שואף בע"מ
נתבקשתי לספר לחברי העמותה על רגעים
חשובים ומרגשים הקשורים לבדיקות לא
הורסות במשך תקופת כהונתי כנשיא העמותה.
אני יכול לציין רגעים רבים וחשובים אך
המתואר מטה הינו אחד מהבולטים ביותר.
ב 1998-בכנס בקופנהגן הגשתי את בקשת
ישראל להתקבל כחברה לפדרציה האירופאית
לבדיקות לא הורסות ( .)EFNDTהייתה לנו
תמיכה כמעט מכולם .הגוש הסובייטי שהתנגד
תמיד היה מפורק .בולגריה ,ספרד ,אנגליה
ואיטליה תמכו בנו הרבה בגלל הקשרים
האישיים שהיו לי עם נציגיהם ואנחנו התקבלנו.
אחד הנושאים החשובים שהיו בין המטרות של
הפדרציה היה ההסמכה והתעדה של כח אדם
מקצועי .התקיימו דיונים רבים והיו החלטות
וביניהם שתהיה הסמכה אירופאית לגופי
התעדה במדינות השונות ואלה שיהיו מוסמכים,
יהיו במסגרת ההכרה המולטילטרלית של כל
המדינות המשתתפות .הייתה זו מטרה יוקרתית
ביותר ואנו נרתמנו לביצוע .רונן גדעון היה הרוח
החיה מאחורי מטרה זו ובזכות כישרונותיו
הצלחנו בפחות מחצי שנה לעבור בהצלחה את
הסיקור של גוף ההרשאה האירופאי.
עזר לנו במיוחד דר’ נרדוני מאיטליה אשר היה
תקופה ארוכה נשיא האיגוד העולמי לבדיקות
לא הורסות (.)ICNDT
הכנס העולמי לבדיקות לא הורסות נקבע לשנת
 2000והיה מיועד להתקיים ברומא .בכנס זה
הינו צריכים לקבל את ההרשאה להקמת גוף
העתדה של ישראל.
היו אלה ימים של המשא ומתן עם הפלסטיניים,
שניהל ראש הממשלה דאז אהוד ברק .יום
לפניי יציאת המשלחת שלנו בראשותי לרומא,
החלה האינתיפאדה השנייה ,ברמת אלימות
יוצאת דופן שכללה אש במקומות רבים
במדינת ישראל .היה חשש מפעילות טרור
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כלפי ישראלים ביעדים בחו”ל ,וההנחיות היו
“לא לנסוע לרומא ”.לא יכולנו לקבל מצב
שבו כל המשלחות יהיו נוכחות וליד כל אחת
מהם דגל הלאום ,ורק דגלנו יהיה לבד ומיותם.
הרגשתי כאילו הזנחנו ונטשנו עמדה לאומית
אסטרטגית .קיבלנו החלטה ונסענו למרות
האיסור.

הכנסיה

במשלחת היינו ,כותב שורות אלו ,ד”ר יוסי
שואף ומזכיר העמותה מר יוסי וויספלד .לכנס
הגענו כאשר אולם הדיונים היה מלא וכל
משלחת ישבה במקומה .כאשר נכנסנו לאולם,
קם דר’ נרדוני ,מנהל הדיון ,הפסיק אותו לרגע,
חיבק אותי לעיני כולם ,ואמר שהוא שמח
לראות את המשלחת מישראל למרות הקשיים
להגיע בעקבות האירועים שאירעו באזורנו.
מושבנו היה קרוב לזה של איטליה כאשר
מימיננו עירק ומשמאלנו איראן ,כאמור דגלנו
עמד שם לבד .עם נציג איראן נקשרו יחסים

דיי ידידותיים וכנס לאחר מכן זכר להביא לנו
מתנה ,סוכריות מיוחדות מאירן .בערב הייתה
קבלת פנים באחד מהארמונות ברומא בה
השתתפו כ 3000איש ,דר’ נרדוני הזמין לבמה
את נשיא העמותה הקוריאנית לבדיקות לא
הורסות וביקש ממנו לומר את דבריו בגלל
הסכם השלום שהושג בין קוריאה הדרומית
לצפונית .כאשר הנשיא הקוריאני סיים את
דבריו ,שמעתי את שמי והוזמנתי לבמה .דר’
נרדוני אמר שבזמן ששתי הקוראיות התחילו
תהליך של שלום ,האלימות והמלחמה בין
ישראל לערבים התחדשה וביקש ממני לומר
את דבריי .היה זה רגע מביך .מה יכולתי לומר
מבלי לפגוע במשלחות עוינות אלינו ובאלה
הניזונות מהמדיה באופן מגמתי נגדנו .אמרתי
ש”אני מקנא בחברי קים מקוריאה שיכול לומר
“המלחמה הינה מאחוריי ”,חבל מאוד שהעמים
במזרח התיכון לא למדו שהאלימות לא תביא
פתרון ,השלום יושג רק בשיחות שלום בין שני
הצדדים .אני מקווה שיום יגיע והעמים שלנו
יוכלו לעבוד ביחד למטרות נשגבות נגד הבורות
והעוני ,לצמיחה ולרווחה של כולנו ,בדיוק כפי
שאנחנו ,קהילת הבדיקות הלא הורסות בעולם
עושים זאת” .מחיאות הכפיים הבהירו לי
שיצאתי בשלום מהמצב המביך ,ויותר מכן היו
אנשים שלחצו את ידי ובירכו אותי על דבריי.
למחרת בערב הוזמנו לכנסייה ברומא ולקונצרט
של התזמורת הכנסייתית .שם חווינו חוויה
מרגשת מאוד .משום מה ,כאשר הגענו
לכנסייה ,הפנו אותנו למושבים הקדמיים
למרות שהכנסייה הייתה מלאה עד אפס
מקום .התזמורת החלה לנגן את “יהודה
המכבי של הנדל ”.עם סיום הניגון ,המשלחת
שלנו הוזמנה אל הבמה ובה היו המשלחת
הספרדית והמונסיניור קסיני ,אישיות חשובה
בכנסיה ברומא ,המונסיניור פנה אלינו ואמר
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נשיאי האגודות ,אוסטריה ,שוויץ וישראל אשר קיבלו את ההרשאה להסמכה

שהתוכנית נבחרה תוך התחשבות בנוכחות
המשלחת הישראלית .הוא שאל אם אנחנו
יודעים מה ניגנו ,רעייתי נורית אמרה “בהחלט,
האורטוריה יהודה המכבי של הנדל ”,שאלתי
את המונסיניור מה להם וליהודה המכבי,
תשובתו הייתה שהם בחרו זאת מתוך כבוד לנו
ושעבורם יהודה המכבי הינו דמות נערצת בגלל
מלחמתו למען האל האחד ונגד האלילים והוא
מציג את אהבת האדם ,אהבת האנושות ואהבת
המולדת .כמובן שדבריו ריגשו אותנו מאוד.
במשך הכנס ,הוגשו התעודות להכרה
מולטילטרלית והרשאה לגוף המסמיך של
העמותה.
בזמן הכנס פנה אלי דר’ נרדוני ואמר לי
שלמחרת תהיה הצבעה לקבלת לוב לפדרציה
האירופאית .ביידעו על היחסים העכורים בין
ישראל למדינה טרוריסטית זו ,ביקש ממני
דר’ נרדוני ,להצביע לקבלת העמותה הלובית
ושאני לא אתנגד ולא אמנע .הוא מאוד היה
רוצה שתהיה הצבעה כללית וחיובית .הבטחתי
לו ,אך במחשבה שנייה חשבתי שבמידה ויהיה
עיתונאי באולם הוא יוכל לכתוב שישראל
הצביעה לקבלת מדינה טרוריסטית ,וזה
עלול להיות מביך או בלתי רצוי .התקשרתי
לשגרירות ישראל ברומא ,האיש שהתייעצתי
איתו אמר לי לא להצביע בעד ,לא נגד וגם לא
להימנע .קיבלתי ממנו כמה טיפים והדרכה
איך לעשות זאת.
בנעילת הכנס אמר נרדוני שבעוד שכל הנציגים
חוזרים לארצותיהם השלוות ,הישראלים הם
היחידים שבאזורם עדיין לא זכו לשלום וביקש

המשלחת הספרדית עם מנסניור קסיני ואנחנו

ממני שוב לומר את דבריי
לנציגי  46המשלחות שהיו
באולם .זאת עשיתי תוך ציון
הישגי הכנס ,המטרות הנעלות
שלו והתקווה שאלוהים  ,שהינו
אחד לכולנו ,ייתן תבונה והכוונה
למנהיגי העולם שיובילו לשלום
ושגשוג.
עם סיום הכנס ביקרנו את דגלנו
שעל הבמה והצטלמנו על ידו,
לכולנו היו דמעות בעיניים.

גבי שואף נציג ישראל ,מימיני נציג איראן ולאחריו נציג עיראק

אירוח הכנס באחד מהארמונות ברומא
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הקמת

ISRACERT

קצת היסטוריה על הקמת הארגון החשוב
שמאפשר הסמכת בודקים עבור הדירקטיבה
האירופאית ,השונה מהגישה האמריקאית בה
ההסמכה ניתנת על ידי המעסיק ,והרמה  3של
המעסיק או אחר בוחן את העובדים .הסמכות
אירופאיות הן על ידי גוף חיצוני שאינו קשור
למעסיק ,וגוף כזה לא היה קיים בארץ.
האיש שעמד מאחורי הקמת הארגון הוא גדעון
רונן ששימש כמנהל מרכז הבחינה ומנהל
האיכות של ישראסרט ,להלן תיאור ההקמה
ובהמשך קצת על רוני האיש.
הדירקטיבה האירופית  97/23/ECלציוד עמיד
בלחץ ( )Pressure Equipmentאומצה רשמית
על ידי הפרלמנט האירופי ומועצת אירופה
ופורסמה ב 9-ביולי  1997בעיתון הרשמי של
האגודות האירופאיות .לפי הוראה זו ,חייבים
מכלי לחץ המיובאים לאירופה לעמוד בבדיקות
לא הורסות המבוצעות על ידי בודקים שהוסמכו
ספציפית למטרה זו על ידי גופים אירופאים
כדוגמת ה PCN -הבריטי וה TÜV -הגרמני.
ונקבע תאריך יעד שממנו ואילך לא ניתן יהיה
לייבא לאירופה ציוד שלא עמד בבדיקות על ידי
עובדים המוסמכים לפי מבנה הסמכה זה.
באותה עת ,כאשר פורסמה הדירקטיבה ,היה
ברור שהמפעלים הישראליים המייצאים
לאירופה מכלי לחץ יעמדו בפני בעיה של "סגירת
שערים" בפני סחורה שלא תעמוד בדרישות
הדירקטיבה החדשה .בישיבה שהתקיימה
בהתאחדות התעשיינים בנובמבר  ,1999הועלו
פתרונות אפשריים .מרבית הנוכחים ראו רק שני
פתרונות מעשיים והם ,להזמין בודקים מוסמכים
מאירופה שישתלבו בשלבי הייצור או לחלופין,
לשלוח לאירופה ישראלים שיבחנו ויותעדו
שם ע"י הגופים המוסמכים .באותה ישיבה
הודענו לנוכחים על הקמת ישראסרט הגוף
המתעיד במסגרת ישראנדט העמותה הישראלית
לאומית לבדיקות לא הורסות .דיווחנו שאנו
נמצאים בשלבי התארגנות לקראת הסמכה
(אקרדיטציה) והכרה אירופאית אך רק בודדים
מבין הנוכחים האמינו שיש ממש באפשרות
שנזכה בהכרה האירופאית.
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לא אחר היום וישראסרט הוסמך לשמש כגוף
מתעיד והוכר ע"י  32המדינות החברות EFNDT
הפדרציה האירופית לבדיקות לא הורסות.
מעמדנו החדש פתח בפנינו דלתות וביול 2000
נחתם בגרמניה הסכם בין מר גבי שואף נשיא
 ISRANDTלבין מר  Detlef Reichwaldtמנהל
הגוף המתעיד של .TÜV Essen
הסכם זה נותן לישראסרט את הסמכות
לנהל בישראל את מבחני  TÜVהחל מתרגום
המבחנים לעברית ועד דיווח ל TÜV -על
האנשים שעמדו בבחינות וזכאים לתעודה.
בעקבות ההסכם עם  TÜVקיימנו אפריל 2001
בטכניון חיפה את המחזור הראשון של מבחני
 TÜVבישראל .המבחנים נערכו לבודקי ציוד
עמיד בלחץ בארבע שיטות בדיקה :נוזלים
חודרים ,חלקיקים מגנטיים ,אולטרסוניק
ורדיוגרפיה .העומדים במבחן זכו לתעודות
רמה  2לפי תקן  DIN EN 473שינופקו ע"י.
.TÜV Essen
במהלך השנים נבחנו עוד עשרות רבות של
עובדים במחזורי בחינה המתקיימים מספר
פעמים בשנה ומנוהלים על ידי העמותה והגוף
המתעיד שלה.

מבדק תקופתי של  ISRACERTע"י
 – SINCERTאיטליה
באפריל  2001נערך המבדק התקופתי רהאשון
של ישראסרט – הגוף המתעיד של העמותה ע"י
 – SINCERTהגוף האירופאי המסמיך והמפקח.
יומו הראשון של המבדק הוקדש לסקירת תהליך
הבחינות בטכניון חיפה .ביום השני התרכזו
הסוקרים בבדיקת הגוף המתעיד ומערכת
ההתעדה בכללותם .הסיקור הסתיים בהצלחה,
ומאז עובר הארגון חידוש הסמכה שנתי לצורך
שמירה על ההסמכה.
לפני מספר שנים פרש גדעון רונן מתפקידו
והחליף אותו אייל ארדן שמשמש בתפקיד עד
היום.
קצת על גדעון רונן ,בגוף ראשון
בקיץ  1966בעת מחלתו הקשה של אבי ז"ל
הפסקתי את לימודי בטכניון דרמשטדט שגרמניה

ושבתי ארצה .לאחר פטירתו של אבי ,בהיותי בן
יחיד נשארתי עוד זמן מה בבית אמי שבראשל"צ
והתגייסתי מחדש לחיל האוויר לאחר חמש שנות
ניתוק .לאור הרקע המקצועי שלי כאיש צוות
קרקע בעל שלב מקצועי גבוה ,המלצות מפקדי
בשרות חובה ,ובהתחשב בהיותי טכנאי יצור
מוסמך ,שובצתי במחלקת ציוד שבמטה ח"א .על
פי הרגשתי ,לקחו אותי כ"חומר גלם טוב" ועוד
לא ידעו בדיוק לאיזה תפקיד קבוע לייעד אותי.
התחלתי לעבוד כרב סמל בבגדי אזרח וזמן קצר
לאחר הגיעי נאמר לי" :לך לרב סרן בחדר ההוא,
הוא יראיין אותך" .כך הפגיש אותי הגורל הטוב עם
רס"ן גבי שואף וכך החלה בינינו הכרות שהפכה
לחברות בת למעלה מ 50-שנה .מסתבר שעם
כל ההבדלים שבינינו התאמנו זה לזה כי גם לי
ובמיוחד לגבי שואף הייתה הרגשה של היותנו
נטע זר שהוצנח מבחוץ ,שכן על גבי הוטל להקים
ענף אבטחת איכות לפרויקט חדש ומסווג ואיש
לא ידע "מה גבי מחפש כאן".

רונן גדעון ויהודית בפגישה של העמותה

חלפו  3שנים ,גבי פרש משרות קבע והקים
את חברת גבי שואף בע"מ ואני השתחררתי
מחיל האוויר ועברתי לתעשייה האווירית ,שם
מילאתי שורה של תפקידים שהאחרון היה ראש
יחידת סקירה ובקרה ,מנהל אבטחת איכות חט'
טכנולוגיות של התעשייה האווירית .בתקופת
עבודתי זו עברתי גם שישה חודשי הכשרה
בבדיקות לא הורסות בכל שיטות הבדיקה
העיקריות .לאחר פרישתי בשנת  , 1998עבדתי
כמפקח איכות בתעשייה הישראלית מטעם
משהב"ט ומשרד ההגנה של ארה"ב ובמקביל
בהקמה של מערכות איכות במפעלים בהתאם
ל ISO Guide 25-ו.ISO 9002-
החל משנת  1998עשיתי  2קדנציות של מנהל
האיכות של חברת גבי שואף בע"מ ,הקמתי את
 ,ISRACERTהמשכתי את פעילותי כמפקח
מטעם משרד הביטחון וניהלתי חברת ייעוץ
איכות "יורון איכות בע"מ”.
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פרופ' עמוס נוטע | נשיא העמותה בדימוס

"העלאת זכרונות אלו הנה מחווה לעמותה
בהגיעה לגיל עשרים ולמדינה במלאות לה
שבעים"
הקמת העמותה  ISRANDTוגוף ההתעדה
ISRACERT

מתן אמון בתוצאות של בדיקות לא הורסות
היווה בעיה אשר ההתמודדות עמה הובילה
לפיתוח תקנים ותבניות פעולה בינלאומיות.
המערכת שהוקמה עבור ההתעדה של עובדי
בל"ה הייתה השתלבות ב"מערכת ההסמכה
וההתעדה הגלובלית".
ב 1995-צף הצורך בארץ בעובדי בל"ה בעלי
התעדה והלחץ הגיע בעיקר מיצרנים של
מכלי לחץ אשר ייצאו לחו"ל .בדיקות בארץ
המקובלות ע"י הלקוחות בעולם חסכו את
הצורך לשלוח את המיכלים למעבדות בחו"ל
ולהחזירם באם התברר שיש צורך בתיקון.
התעדה של עובדי בל"ה הייתה מותנית בהקמה
של גוף התעדה ישראלי לעובדי בל"ה אשר
יקבל גיבוי מקצועי מעמותה לבל"ה.
הפעילות של אנשי הבל"ה בארץ עד לאותו
זמן הייתה במסגרת מדור בעמותה הישראלית
לחומרים .כדי לקיים ולהפעיל גוף התעדה היה
צורך להקים עמותה ישראלית לבל"ה אשר
תהווה את האכסניה המקצועית.
העמותה הוקמה ונרשמה אצל רשם העמותות
ב 1998-כ .ISRANDT -עם ההקמה עובד
התקנון של העמותה ונוסחו הנהלים לפיהם
העמותה פועלת .לאחר מכן הוקם גוף ההתעדה
 ISRACERTכנתמך מקצועית ע"י העמותה
וכל זאת תוך הקפדה על דרישות התקינה של
 .ISOהנהלים עברו עידכון שוטף כל פעם עם
פרסום גרסאות תקנים חדשות או שהופיעו
תקנים חדשים [ראה הערה .]1
הפיתוח וההקמה של  ISRACERTערך למעלה
משנה שבה בוצעו שבעת הצעדים הבאים:

1.1אימוץ שלושת הרמות המקצועיות של
עובדי בל"ה כפי שהוגדרו ע"י העמותה
האמריקאית לבל"ה [ ASNTראה הערה
 ]2וקבענו שגוף ההתעדה בארץ יתמקד
בתחילה רק ברמות  Iו II-ובששת התחומים:
 VT ,ET ,MT ,Leak T , UT,RTו[ PT-ראה
הערה ]3
2.2הכנת חזון,ייעוד ,ארגון ,נהלים מתועדים
3.3אימוץ גוף הידע [ BoK= Book of
 ]Knowledgeשל העמותה האמריקאית
לבל"ה  ASNTעבור כל רמה .כלומר רמת
החומר שעובד בל"ה המבקש התעדה חייב
להוכיח בקיאות בו
4.4הכנת הבוחנים של גוף ההתעדה[בעלי
התעדה לרמה  IIIשל ה +ASNT-נסיון],
בהתחלה השתמשנו גם בתהליך האימוץ
המקובל על הGrandfather policy: ASNT-
5.5נרכש בנק שאלות מאירופה ,ממנו מגרילים
שאלות לבחינה .מספר השאלות נקבע
במסמכים הבינלאומיים ,כמו כן זמן הבחינה
והצורך בצופה ניטרלי המעיד שהבחינה
נערכה על פי הכללים הכתובים במסמכים.
6.6הבחינות כוללות עבודה מעשית ולצורך זה
הוכנו פריטים לבדיקה .הפריטים נבדקו ע”י
מומחים וקיים תיק לכל פריט.
7.7הוכן איזור עבודה לבחינה העומד בדרישות
של המסמכים הבינלאומיים
8.8נערכה התקשרות עם גוף הסמכה ,מאחר
שאין לישראל גוף הסמכה לאומי נערכה
פניה לגוף לאומי איטלקי [ראה הערה ]4
אשר קיבל הסמכה מגוף ההסמכה האזורי
האירופאי [ EAראה הערה  ,]5נעשתה הרצה
של מערכת ההתעדה
גוף ההתעדה לעובדי  NDTהינו גוף ההתעדה
לכוח אדם היחיד בארץ העונה לדרישות
הבינלאומיות ואושר כשותף במערכת של

ה"היררכייה הגלובלית להסמכה והתעדה"
[ראה הערה .]6
לצורך ההתעדה הגיעו בודקים מאיטליה
לבדיקה של גוף ההתעדה ושל העמותה.
המבדק כלל גם נוכחות של הבודקים בבחינות
כי נדרשה על ידם "עדות ראיה".
 ISRACERTבחסות  ISRANDTקבלה הסמכה
ונכנסה למסגרת הפיקוח הנמשך של גוף
ההסמכה .כדי לשמר את ההסמכה נערכו
באופן שוטף רענון ושדרוג של נוהלי הבחינות,
של ה BoK-ושל מאגר השאלות לבחינה ,כדי
לעקוב אחר השינויים בגרסאות של מסמכי
 ASNTו. ISO-
מאגר השאלות הבסיסי של  ISRACERTנרכש
מהגוף הארופאי לבל"ה  ,EFNDT -אומץ
והורחב.
השלב הבא היה לקבל הכרה בעמותה וברמתה
המקצועית מטעם הפדרציה האירופאית לבל"ה:
EFNDT, European Federation for Non-

Destructive Testing

קבלת ההכרה מהפדרציה ארכה מספר שנים.
בדיון הראשון אליו הגיבו הועלתה לסדר היום
בקשת החברות שלנו ההצבעה הייתה לרעתנו
ולא התקבלנו .אולם בדיון שנערך כשנה לאחר
מכן הושג הרוב הדרוש בהצבעה וISRANDT-
התקבלה כחברה ב[ .EFNDT-הפעם אפילו
הנציג הרוסי הצביע בעד] .בעקבות הכרה זו
פנינו אל האיגוד העולמי לבל"הICNDT, The :
[ World Organization for NDTראה הערה
 ]7והתקבלה ההכרה מצד גוף זה .בהתאם
לכך נוהלי ההתעדה של העמותה שודרגו כדי
להתאים לדרישות של ה . ICNDT
התוצאה מהכרות אלו היא שלעמותה יש
זכות הצבעה בפורמים הבינלאומיים הקובעים
החלטות לגבי הרמה של עובדי בל"ה ,ההתעדות
של גוף ההתעדה מטעם העמותה מקובלות
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מספר זכרונות על התפתחות העמותה
הישראלית לבדיקות לא הורסות
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בכל המדינות החברות .לכן בדיקה של מוצר
ע"י מותעד בארץ אינה מחייבת בדיקה חוזרת
אצל הלקוח.
לעמותה קשרי אחות עם העמותות לבל"ה
מבולגריה ,מרוסיה ומארה"ב.
העמותה העניקה חברות כבוד לכתריסר
מומחים מהעולם.
העמותה מקיימת מדי שנה כנס העשרה
לחברים ובנוסף לכך סדנאות וסמינרים בחלקם
עם השלוחה הישראלית של ה.ASNDT -
הדיווח על הפעילויות מועבר לארגונים
המכירים בעמותה .נציגים מהעמותה מוזמנים
להשתתף בישיבות צוותי העבודה אשר ברובם
צמודים לכנסים הבינלאומיים של  ICNDTושל
 .EFNDTההשתתפות בפעילויות ההעשרה של
העמותה מאפשרים לעובדי בל"ה אשר להם
תעודות לצבור נקודות זכות לחידוש ההתעדה.
שתי הצעות של העמותה לפרוייקטים
בינלאומיים הועלו בישיבות של ה.EFNDT-
הנושאים היו:
•הקמת צוות מומחים שיעודד גילוי ואיסוף
מוקשי-אדם המפוזרים בשטחים ניכרים
וגורמים לפגיעות חמורות באוכלוסייה ,זאת
במסגרת החינוך ליצירת תנאי חיים טובים
יותר ושלווים.
•מדידת השינויים בחומת ירושלים ,כדי
למנוע "התנפחות" ואפילו קריסה.
שתי הצעות זכו למחמאות אולם לא אושרו
לפעולה מסיבות פוליטיות.
העמותה מוציאה מדי שנה עיתון המקיף את
החידושים וההתפתחויות האחרונות.
גוף ההתעדה שהוקם ע"י העמותה ,נקרא
 ,ISRACERTכלומר "גוף התעדה של ישראל"
ולאו דווקא לבל"ה בלבד .לכן הגוף מתאים
לכלול גם התעדה בתחומים מקצועיים נוספים
במידה שיהיה לכל אחד גוף מקצועי תומך,
 ,BoKובוחנים מתאימים .תוספת של תחומים
תחייב הגדלת היקף ההסמכה של ISRACERT
ולכך גוף ההסמכה האירופי נתן את הסכמתו.
בדרך זו יוכלו תחומים מקצועיים נוספים לקבל
את ההתעדה במסגרת ההיררכיה הגלובלית
להתעדה והסמכה.
העמותה תמכה ביצירת שרשרת של כנסים
בינלאומיים בירושליים בנושא בל"ה באומנות
וארכיטקטורה [ראה ציור  .]1הכנס מהווה
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הארכיבישוף של ירושלים השתתף במושב.
הכנסים קבלו כיסוי נרחב בעיתונות היומית
בארץ ובחו"ל.
נשלחה הצעה לאחראי על הר הבית לבצע
בדיקות בל"ה לחוסן כותלי התמך של הר
הבית .אולם עקב בעיות פוליטיות לא ניתן
היה להגשים זאת .מסיבות דומות ,פוליטיות
בעיקרן ,מומחים מהוותיקן לא קבלו היתר
להגיע לכנסים.
לסיכום נראה לי שהעמותה  ISRANDTהיוותה
ומהווה גורם תורם רב משמעות ליכולתה
הטכנולוגית ,לבטיחות מתקנים ולעוצמתה
הכלכלית של ישראל ועל כך יבואו על הברכה
כל אשר השתתפו במאמץ אדיר זה.

ציור  :1כנס שלישי ביוזמת העמותה ליאת –
מצורף קובץ עם תמונה טובה יותר

מפגש למתעניינים בבדיקות ולמומחים
מתחומי הארכיאולוגיה ,מוזיאולוגיה ובדיקות
זייפני אמנות עם מומחים לשיטות בדיקה
חדישות לניטור ולבחינה ,לניתוח דטה גדולה
ודמויות תלת מימדיות .הכנס הראשון התקיים
ב 2008-והכנס השלישי התקיים בתחילת
דצמבר השנה.
במסגרת ההכנות לכנס הראשון הוקמה בסיוע
 ISRANDTהעמותה הישראלית של המשמרים
של פריטי אמנות.
בכנס של  2008הייתה השתתפות רבה
מהעמותה האיטלקיצ לבל"ה .נשיא העמותה
האיטלקית ד"ר נרדוני נשא הרצאה על
הבדיקות של תכריכי טורינו.
מדובר על יריעה מהקתדרלת יוחנן המטביל
בטורינו ,על היריעה מופיעה דמות של אדם
אשר לפי האמונה הנוצרית זוהי דמותו של
ישוע שחקקה כאשר היריעה כיסתה את גופתו.
תוצאות הבדיקות של פחמן  14עוררו ויכוחים
רבים בין המשתתפים .לבסוף התקבלה ההצעה
של נוטע להשוות את האריגה עם זו שבתכריך
שנמצא ב"מערת הלוחם" [ראה הערה .]8
בכנס של  2016היה הדגש על בדיקות של
מגילות ממערות מדבר יהודה [ראה ציור ]2
והדרך לקרוא אותן באמצעות מיקרו CT
ועל הבדיקות של הקבר ב"כנסיית הקבר".

הערות
הערה  :1לדוגמה

ISO/IEC 17024:2012, Conformity assessment
- General requirements for bodies operating
certification of persons

הערה :2

A S N T, T h e A m e r i c a n S o c i e t y F o r
Nondestructive Testing

הערה  :3רשימת סוגי הבל"ה

UT - Ultrasonic Testing
RT - Radiographic Testing
MT - Magnetic Particle Testing
PT - Liquid Penetrant Testing
VT - Visual Testing
ME - Metallurgy Basic Course

הערה  :4גוף ההסמכה הלאומי האיטלקי
נקרא היום:

Accredia, Italian National Accreditation Body

הערה :5

EA, The European co-operation for
Accreditation

הערה :6

ICAC, International Certification
Accreditation Council

הערה :7

ICNDT Guide to Qualification and
Certification of Personnel for NDT, Oct. 1,
2014

הערה  :8ראה לדוגמה הרשימה “מערת
הלוחם  -מכלול קבורה בן  6000שנה במדבר
יהודה” ב –
http://www.lodmosaic.org/warrior_heb.aspx
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דיווח מכנס  ASNTהאחרון
ד"ר יוסי שואף | מנכ"ל גבי שואף

כנס הסתיו של  ASNTהוא האירוע המרכזי של
העמותה האמריקאית לבדיקות לא הורסות
.ASNT
כנס  2018החל ביום א  27.10.18בישיבת חברי
העמותה שבה מציגים את הפעילות בשנה
האחרונה ואת המנהלים הנכנסים לתפקידם
בסוף הפגישה מצביעים החברים לאישור.
בעמותה יש  16000חברים פרטיים ועוד 700
מוסדיים .רובם מארה”ב.
בפגישת המלאה משתתפים כ 150-איש ונכחו
בה כ 120-בעלי זכות הצבעה.
בשעה  17:00נפתחה תערוכה שבה היו !218
ביתנים .בתערוכה היו מציגים של ציוד מתקדם
ביותר – מערכות לבדיקות צנרת בLong -
 ,Range UTמערכות הדמיה בזמן אמת ,חברות
להדרכה של בל”ה ,תוכנות ניהול למעבדה
וכמו כן גם ביתנים רבים לציוד בדיקה – מדי

עמיחי פסח וד"ר יוסי שואף

קרינה ,יוקים אלקטרומגנטים ,דגמי כיול.
בלטה בחסרונה ההשתתפות של יצרני סרטי
הצילום ,ישנם עדיין  3יצרנים מוכרים בעולם,
ומחירם של הסרטים הולך ומאמיר בשל
הירידה בשימוש.
למחרת בבוקר ,השתתפתי בפגישה של ראשי
העמותות מהעולם ,עמותות אחיות לעמותה
האמריקאית ,כמו העמותה הישראלית שלנו,
והצגתי לפניהם את פעילות העמותה שלנו.
ראויה לציון היא העמותה ההונגרית ,שמייצגת
תעשיה קטנה משלנו אך היא מאגדת בתוכה
עשרות גופים מוסדיים שנושקים לנושא
הבדיקות .הציגו שם גם נציגי העמותות
הבריטית ,המצרית ,האיטלקית ,הגרמנית,
וההונגרית.
חלקם יודעים אולי שהסקציה הישראלית של
 ASNTנמצאה ברשימת מחיקת הסקציות בשל
אי עמידה בדרישות הפעילות .חבר טוב שלנו
שהינו ראש אזור בארה”ב עזר
לנו מאד וסידר שאופיע בפגישת
ראשי האזורים של הסקציות
ואסביר ואשכנע אותם שאנו
חוזרים לפעילות .אכן כך עשיתי
והם הסכימו להסיר זמנית את
הסקציה מרשימת המחיקה
שבה יש עוד  11סקציות .אנו
נמצאים על תנאי למשך השנה
הקרובה .אני בטוח שבידיו
הנאמנות של חברו ג’קי בן דיין
נצליח לשמור על כבודנו בזירה
האמריקאית.
הכנס נמשך  3ימים וכלל 3
מושבים מקבילים בנושאים
חדשים בתחום הבל”ה.
ההרצאות ניתנו על ידי מדענים
ממכוני מחקר ועל ידי מומחים
של חברות הפיתוח.
רוב ההרצאות היו מעניינות
מאד והתייחסו לחלק המעשי

דויד מדינה ,יו”ר
מועצת המנהלים

והשימושי של השיטות .אציין של  ASNT -יש
כנס נפרד העוסק במו”פ שהוא ברמה מדעית
יותר ועוסק בפיתוח שיטות.
תחומי המושבים היו – בדיקות אולטרסוניות
מתקדמות ,טומוגרפיה ,הסתברות גילוי,
הנדסת  ,NDTבדיקות בחלקים מרובדים,
מרוכבים ,חלקיקים מגנטיים וצבע חודר,
כימיה ופטרוכימיה ,PA ,בדיקות בבניין וגשרים,
בדיקות אלקרומגנטיות ,בדיקות בפליטה
אקוסטית ,תעופה ,הזדמנויות וכיוון בעתיד,
ניתוח מידע ,אוטומציה ורובוטיקה.
בתחילת כל יום הייתה הרצאת פתיחה
בנושאים רחבים .האחת הייתה על הישגיות
והתמדה וניתנה על ידי זוכה ב 4-מדליות
אולימפיות ,השנייה ניתנה על הסיכון שיש
לקחת במחקר ופיתוח והשלישית על הNDT-
בתקופתנו ,תקופת המהפכה התעשייתית.
הנשיא הנבחר הינו  Scott Cargillהנשיא היוצא
 David Mandinaיהיה השנה יו”ר מועצת
המנהלים.
בכנס היו משתתפים ישראלים ביניהם אוכל
לציין את אבי זדרויבסקי ,עמיחי פסח ,ליאת
שואף גומבו ,אריה רוזן והח”מ יוסי שואף.
חוץ הישיבות והרצאות ,העמותה האמריקאית
הזמינה את המשתתפים להתארח בערב
במבשלת בירה מקומית ולבדוק את איכות
הבירה ,ניסינו לעשות זאת באופן לא הרסני אך
לא הצלחנו היינו חייבים לשתות אותה.
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חדשות

האיגוד האמריקאי
לאיכות וכנס ASQ
2018

האיגוד האמריקאי לאיכות ASQ – American

 Society for Qualityהוא כיום הארגון הגדול
בעולם בתחום האיכות .הוא מונה מעל 70,000
חברים אישיים מכ 150-מדינות שונות וארגונים
מסחריים החברים כ”חבר מוסדי”.
מטה האיגוד הוא במילוואקי ארה”ב עם
 4נציגויות אזוריות – בסין ,בהודו ,בדובאי
ובמקסיקו סיטי .בימים אלה עובר הASQ-
שינוי שמייצב אותו כארגון גלובלי ומעבר
לחלוקה הפנימית בארה”ב של  9אזורים
גיאוגרפיים ואזור נוסף בקנדה נוספו  3אזורים
חדשים – מרכז ודרום אמריקה ,אירופה +
מזה”ת  +אפריקה ,אסיה .ה ASQ -מקיים
פעילות של שיתוף פעולה עם  24ארגונים
לאומיים בתוכם האיגוד הישראלי לאיכות.
במסגרת זאת מתקיימים מפגשים שנתיים של
כל הארגונים השותפים ב.World Partners-
החברות האישית באיגוד יכולה להיות בכמה
רמות – חבר [ ,]MEMBERחבר בכיר [SENIOR
 ]MEMBERשאלה רמות חברות הקשורות
בוותק באיגוד FELLOW ,חברות בכירה ביותר
שהיא מינוי כתוצאה מהמלצות של Fellow
אחרים .כחבר בכל אחת מהרמות אתה יכול
להיות שייך לקהילה שלרוב מוגדרת כאזור
המגורים שלך כשבערים גדולות יכולות להיות
כמה קהילות או באזורים מעוטי אוכלוסיה
קהילה יכולה לכלול שטח ענק .חבר בינלאומי
שייך לקהילה הגלובלית כשיש ניסיון ליצור
קהילות מקומיות [למשל ביוון שבה אין איגוד
מקומי] .אפשרות אחרת שיש לחבר איגוד היא
להיות שייך למגזר ויש כ 25-מגזרים [למשל
מגזר תעופה ,חלל וביטחון ,ניהול איכות,
מבדקים ,ביקורת ,חדשנות ,תוכנה ,בנייה ועוד].
מה מציע ה ASQ-לחבריו:
•חברות באיגוד
• – Networkingהאיגוד הקים קהילה
וירטואלית  MyASQשבה חברים יכולים
להתייעץ ,ללמוד ולהכיר אחרים.
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•הסמכות – יש כ 18-הסמכות ועד כה הוסמכו
כ 180,000-חברים (בישראל מוסמכים
בעיקר ל-CQE -מהנדס איכות מוסמך,
 - CQMמנהל איכות מוסמך ו-CRE-מהנדס
אמינות מוסמך).
•כנס עולמי וכנסים יחודיים שמקיימים
החטיבות השונות
•תקנים – במסגרת הקיימת כיום בארה”ב
לאחר שבוטלו רוב תקני ה MIL-איגודים
מקצועיים הם כותבי התקנים והASQ -
מחבר את כל תקני האיכות בארה”ב.
•כתבי עת וספרים – ל ASQ -בית דפוס
והוא מדפיס הרבה ספרים בתחום האיכות
וכתבי עת.
כאמור מקיים ה ASQ-כנס בינלאומי מדי שנה
והשנה התקיים הכנס בסיאטל .השתתפו בו
מעל  3,000משתתפים והוא התקיים במשך 3
ימים .הוא כלל אירוע פתיחה יומי שבו נכחו כל
המשתתפים ובו נאמו מטובי המרצים בארה”ב.
לאחר מכן נערכו הרבה הרצאות וסדנאות
שכיסו את כל תחומי האיכות בעולם .קיימת
תחרות בינלאומית למצויינות באיכות ובה
משתתפים צוותים מרחבי העולם .במסגרת
הכנס קיימת תערוכה המונה מאות מציגים
מתחומים שונים {כולל מתחום ה .}NDT-הכנס
הוא הזדמנות מצויינת ללימוד והשתלמות
ובעיקר להיכרות עם עמיתים וידידים מרחבי
העולם .אני משתתף בכנס הזה כבר  11שנים
ולמדתי הרבה דברים שבישראל אנחנו לא
חשופים להם או לא מודעים להם.
לסיכום – כיום ה ASQ-הוא האיגוד המוביל
בעולם לאיכות ,מציע הרבה מאוד אפשרויות
לימוד וקידום לחבריו ,מאפשר להתייעץ ולקבל
תשובות ממומחים ומאפשר לקבל הסמכות
יוקרתיות.
אני ממלא באיגוד האמריקאי מספר תפקידים:
מנובמבר  2018אני חבר במועצת המנהלים
של האיגוד .ישנם כ 20-חברי מועצה בחלוקה
הבאה 4 :מייצגים מגזרים 4 ,מייצגים אזורים
גיאוגרפיים  4מייצגים את כלל חברי הארגון
[אני שייך לסקטור זה] והשאר חברים מהמניין.
מועצת המנהלים היא הרשות הקובעת מה

גדעון רוט,
מנהל האיכות של כבירן

יבצע האיגוד ,מנהלת את התקציב והמשאבים,
קובעת יעדים ומדדים ,מחליטה החלטות
פרסונליות ועוד .מנכ”ל האיגוד וכל הצוות
הניהולי מדווחים למועצה ומקבלים ממנה
הוראות והנחיות .זהו התפקיד הבכיר ביותר
כיום בתחום האיכות העולמי.
תפקיד אחר שאני מבצע הוא יו”ר משותף עם
מנכ”ל האיגוד של ועדת הייעוץ האיסטרטגי.
וועדה זאת מביאה למועצת המנהלים מיידע
עסקי בעיקרו לגבי האפשרויות שיש לאיגוד
להתרחב ולשפר את ביצועיו הכספיים.
מאז  2008אני חבר בהנהלת המגזר לתעופה,
בטחון וחלל כנציג בינלאומי בהנהלה .מגזר
זה מייצג את כל העוסקים בתחום ומקיים מדי
שנה כנס בתחום החלל והבטחון בכף-קנוורל
בפלורידה .מדי שנה בכנס העולמי יש למגזר
דוכן שאליו נגשים חברים קיימים לעדכון
ושרות וחברים חדשים שרוצים להצטרף.
אני ממליץ בחום להיות חבר באיגוד הASQ-
ולהצטרף למגזרים (Aviation Space & Defense
או  )Inspectionמי שמעוניין ביותר מהצטרפות
ישנם פעילויות רבות שאפשר להצטרף אליהם
ועכשיו שה ASQ-הופך ליותר גלובלי הוא גם
מחפש מתנדבים לפעילויות שלו.
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NANDTB

רקע
לפני כשש שנים פרסמה  – EASAאיגוד
התעופה האירופאי (המקביל לFAA -
האמריקאי) ,דרישה כי כל הבודקים המבצעים
בדיקות לא הורסות יוסמכו על ידי National
.Aerospace NDT Board
הסמכה זו ,היא הסמכה על ידי גוף הסמכה
המאושר על ידי  BOARDלאומי ,כפי
שמאפשרים התקנים  NAS410ו.EN4179-
איגוד התעופה האירופאי הגדיר אפשרות זו
כחובה עבור כל מבצע בדיקה במהלך תחזוקה
של מטוסים אירופאיים .יש להדגיש כי דרישה
זו לא חלה על בדיקות בתהליכי ייצור של
ראשוניים של חלקי מטוסים ,אלה לשלב
התחזוקה והשיפוץ בלבד.
מכיוון שבישראל לא קיים ארגון לאומי כזה,
נאלצו החברות הזקוקות להסמכות אלו
למצוא פתרונות יצירתיים ,וזאת כדי להמשיך
ולתת שירות לשוק האירופאי .בתחילה הייתה
דרישה כי במדינה שבה אין גוף הסמכה לאומי
המאושר על ידי הבורד ,קבלת ההסמכה תהיה
ממדינה אחרת שתסכים לקבל אותה תחת
חסותה .מאז הכללים השתנו והיום ניתן לפנות
לכל ארגון בכל מדינה שמוסמך על יד הבורד.
ישנם מספר אפשרויות לבחינה על ידי ארגון
מוסמך ,כמובן שאפשר לשלוח את העובדים
לחול להבחן .כאשר מדובר במספר גדול של
משתתפים ,כדאי יותר להזמין בוחן (ובמידת
הצורך מדריך) שיקיים את ההדרכה והבחינות
בארץ  .שתי האפשרויות הן בעיתיות הן מבחינת
העלויות הגבוהות והן בגלל בעיות שפה ,חלק
גדול מהעובדים ברמה  1ורמה  2אינם דוברי
אנגלית וגם לאלו שהינם דוברי אנגלית יש קושי
להבחן בשפה זו.
בחינות בארץ ובעברית
ביוזמת חברת טורבוכרום העוסקת בשיפוץ
מנועי סילון ,אשר הייתה זקוקה להסמכות
אלו לכל רמות ההסמכה ובשיטות בדיקה
שונות ,יצרה חברת גבי שואף קשר עם אחד
מגופי ההדרכה וההסמכה הגדולים באנגליה,

חדשות

הסמכות ,תעופתיות
בינלאומיות לפי

והוסמכה על ידו לבחון עובדים לכל רמות
ההסמכה ובכל שיטות הבדיקה.
מלבד קיום הבחינות עצמן יש לחברה אישור
לתרגם את המבחנים ולקיים את המבחנים
בעברית ,דבר המאפשר לעובדים רבים יותר
להבחן.
הסמכת החברה
לצורך ההסמכה היה על החברה להוכיח כי
מתקני החברה מתאימים להדרכה עיונית
ומעשית ,להציג את דגמי הבחינה המעשיים
ואת אופן התיעוד שלהם ,וכמובן את נהלי
החברה הישימים והסמכות הבוחנים.
לאחר הסיקור הראשוני שעבר בהצלחה,
מחודשת ההסמכה כל שנה על ידי סיקור חוזר
של נציג הגוף המסמיך.
למרות העלות הגבוהה של ההסמכה והשמירה
על ההסמכה ,שיטה זו יעילה יותר  ,זולה יותר,
וידידותית יותר לחברות הזקוקות לשירות
ולנבחנים.
מי נבחן ,באלו שיטות ולאלו רמות הסמכה
בשנות הפעילות הראשונות ,רוב הנבחנים
הגיעו מהחברות שהיו זקוקות להסמכה
של  ,NANDTBאך במהלך השנים חברות
תעופתיות נוספות גילו את היתרונות של
הסמכה גלובלית ,בעיקר עבור בוחנים ברמה .3
בשנים האחרות נבחנו עשרות עובדים
בשיטות הבדיקה כגון צבע חודר ,רדיוגרפיה,
אולטרסוניק ,חלקיקים מגנטיים וזרמי ערבולת
וזאת לכל רמות ההסמכה.
בשנים האחרונות נבחנו מספר לא מבוטל של
עובדים לרמה . 3
האם ההסמכה מקובלת גם בייצור בתעופה –
?Nadcap
כן כמובן ,ההסמכה מקובלת על ידי כל יצרני
המטוסים ויצרני המנועים וכמובן על ידי
 ,Nadcapיתרה מזאת ,ההסמכה מקלה מאוד
על הסיקור מכיוון שבעת הסיקור אין צורך
להציג לסוקרים הוכחות על הבחינות ,תרגום
של הבחינות ושאר הדרישות המוכרות לאלו
שנסקרים להסמכה זו.
איך זה מתבצע?
החברה הזקוקה לבחינות אלו מעבירה לגוף
המסמיך את נהלי החברה :נוהל הסמכת כ”א
שצריך לעמוד בדרישות התקנים התעופתיים,

ואת הנהלים הישימים לשיטות הבדיקה בהם
הן רוצות להסמיך את העובדים.
כמו בכל הסמכה בתחום הבדיקות הלא
הורסות ,יש צורך בשלושה מבחנים :כללי,
ספציפי ומעשי.
המבחן הכללי הוא בדרך אחד מהנוסחים
הקיימים אצל הגוף המסמיך ,בדרך כלל
מבחן “אמריקאי” ,המבחן נשלח לבוחן בארץ
ומתורגם על ידו לעברית (ניתן גם להבחן
באנגלית) .הבוחן אחראי לקיום המבחן לפי
דרישות הגוף המסמיך ,ומעביר את הבחינה
לבדיקה.
המבחן הספציפי נכתב על ידי הגוף המסמיך
בהתאם לנהלי החברה המזמינה ,כך שהמבחן
מייצג את הידע הנדרש על ידי הבודק במילוי
משימותיו אצל המעסיק הספציפי .מבחן
זה מתקיים עם חומר פתוח ,השאלות הן
שאלות פתוחות ברובן (לא מבחן אמריקאי )
וכוללות בנוסף לשאלות על שיטת הבדיקה ,גם
שאלות על חומרים ותהליכים .דפי התשובות
מתורגמים על ידי הבוחן לאנגלית ונשלחים
לבדיקה על ידי הגוף המסמיך.
המבחן המעשי הוא על דגמים המייצגים את
אופי המוצרים ,והפגמים במוצרים ,הנבדקים
אצל המזמין .את הדגמים מכינה חברת גבי
שואף ,לאחר ההכנה שולחת לגוף המסמיך
את תיעוד הדגם לאישור .הנבחן צריך לסמן
את הממצאים ואת החלטותיו על גבי טופס
על תמונת החלק .גם מבחנים אלו מועברים
לגוף המסמיך.
בסיום התהליך מפיק הגוף המסמיך תעודה
אשר מקובלת לכל שימוש תעופתי ומתאימה
לכל מי שנדרש להסמיך את עובדיו לפי
התקנים  NAS410ו EN4179-וכמובן לדרישות
.EASE
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ביירון

ביירון באחד מביקוריו בישראל עם שמחה כהן
מחברת סאיקלון

חלוקת מזון ותרופות במקומות נידחים ומוכי
 ביירון היה מתחזק ובודק את.רעב בעולם
,NDT  כטכנאי מטוסים וכבודק,מטוסים אלו
לצורך כך טס למקומות נידחים ואקזוטיים
.באסיה ובאפריקה וכל זאת בהתנדבות
להלן פרסום בעיתון מקומי בארצות הברית
:המספר על ביירון

 ביירון,לפני כשנה נהרג ביירון בתאונת דרכים
 אוהב, האהוביםNadcap היה אחד מסוקרי
ישראל מושבע אשר ניצל כל הזדמנות לבקר
. היה במותו69  בן.בארץ
 מלבד עבודתו,ביירון היה דמות צבעונית
 פעל רבות בארגונים התנדבותיים,כסוקר
 ארגונים המחזיקים מטוסים לצורך,בעולם

Addison ‘Byron’ Clingerman, age 69, went home
to be with the Lord November 7, 2017 after being
involved in a fatal automobile crash. He is the son
of the late Addison and Jean (Baker) Clingerman.
Byron was born October 7, 1948. He graduated
from Rostraver High School in 1966 and enlisted
in the U.S. Navy. He served during the Vietnam
War on the USS Forrestal aircraft carrier working
in the sheet metal shop and was a plane captain.
He then attended Pittsburgh Institute of Aeronautics
(PIA) gaining an A&P license and worked in
general aviation before joining the Pennsylvania
Air National Guard (PAANG) 171st Air Refueling
Wing. He served in both Desert Shield and Desert
Storm and retired from PAANG in 1995. He then

became sole proprietor of AeroLab LLC. Byron
was a highly knowledgeable and skilled aerospace
industry Level III, nondestructive testing auditor,
inspector, and instructor both domestically and
internationally. He volunteered his expertise
globally for Mission Aviation Fellowship (MAF)
and founded the MAF Center for NDE. His
passion was building relationships with people,
and sharing stories of his experiences. His skill
and precision were woven into everything he did,
from gunsmithing to inspections as well as in his
dedication to Christian service with numerous
mission organizations and as a lifelong member
of the First Christian Church of Monessen. He is
survived by his wife of 45 years Virginia ‘Ginger’

(James) Clingerman and their son and daughterin-law Byron J and Kristen Clingerman, and
granddaughters, Brynn and Kassie; brother and
sister-in-law, Lonnie B. and Ellie Clingerman
of Buffalo, Wyoming plus nieces, nephews and
cousins. Funeral arrangements are being handled
by Rhome Funeral Home, Inc., 1209 Grand Blvd.,
Monessen, PA. Viewing will be 3 pm to 8 pm
Wednesday November 15 at the funeral home.
Additional viewing will be 11 am until 11:30
am, the time of service, Thursday November
16 at the First Christian Church, 115 6th Street,
Monessen, PA. Interment with military honors will
be in the National Cemetery of the Alleghenies in
Bridgeville PA.

HOFFMANN
.פתרון לבעיית הפנלים לביקורת יומית של תהליך הבדיקה בצבע חודר
בשנים האחרונות היינו עדים לקושי ברכישה של פנלים המשמשים
 ברבים מהפנלים שנרכשו.לאישור יומי של תהליך הבדיקה בצבע חודר
לא היה ניתן לזהות את מספר הסדקים הנדרש או שהסדקים נראו ככתם
.של צבע חודר ולא כסדק כוכב כמצופה
אי שביעות הרצון של הלקוחות הביאו חברות גדולות להחלטה כי לא
.כדאי לשווק את הפנלים ונוצר קושי גם ברכישתם
, חברה חדשה ולא מוכרת בתחום,בתקופה האחרונה יצאה חברה גרמנית
.עם פנלים בעלי מבנה וטכנולוגיות ייצור שונה
בפנלים אלו אין כל קושי בזיהו של כל חמשת
, אשר מופיעים בצורה ברורה מאוד,הסדקים
כמו כן מגלים הפנלים יציבות לאורך תקופות
 היצרן מספק את הפנלים עם.עבודה ארוכות
תמונת השוואה כאופציה ועם תעודה עם
.תמונות כל הסדקים וגודלם
ROLLS הפנל כבר מאושר על ידי יצרניות המנועים הגדולות כגון
. ואף מומלץ על ידםPRATT & WHITNEY ,ROYCE
.VSR בארץ הפנלים משווקים על ידי חברת

קו חדש לבדיקות בצבע חודר
בכבירן

אחד השלבים החשובים
בביקורת האיכות של
היציקות המיוצרות
במפעל הוא תהליך
,הבדיקה בצבע חודר
כל החלקים המיוצרים
. בדרך כלל יותר מפעם אחת בתהליך הייצור,במפעל נבדקים בקו זה
הגדלת היקפי הייצור ושינוי בגודל החלקים הצריך שינוי והתאמה של
 ולצורך כך הוקם קו חדש ומודרני פרי תכנון הנדסי של,קו הבדיקות
.המפעל והתחשבות בצרכים הייעודיים של המפעל
 ואפשרות2 הקו מכיל אמבטיה גדולה של צבע חודר ברמת רגישות
 לצורך הבדיקה נבנו שלושה תאי,3 לביצוע תהליך גם ברמת רגישות
.פענוח נוחים וממוזגים
 נבחן,הפעלת הקו התקיימה ללא תקלות וזמן קצר לאחר הפעלתו
.NADCAP במסגרת סיקור
, הנמצאת בתהליך הרצה,במקביל נרכשה מערכת רדיוגרפיה דיגיטלית
.עליה נדווח בביטאון הבא
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חדש – וידאוסקופ
תעשיתי מסדרת
Coantec C40

Coantec Super HD Megapixel

•מצלמה אולטרה  HD720מגה פיקסל
•החלפה מהירה של צינור הכניסה (20
שניות) במעבר בין שימושים שונים
•אפשרות לקטרים בין  2ל 6-מ"מ
•פונקציות תוכנה רבת עוצמה
•אחריות לכל אורך החיים
של מקור אור LED
•מתאים לעבודה בתנאי
סביבה קשים

אפשרות להחלפה של צינור הכניסה תוך  20שניות

תצוגת אור יום  +מצלמה ברזולציה

Super HD
המכשיר בעל מסך צפייה בגודל  3.5אינטש
וברזולוציה של מליון פיקסלים ומצלמה סופר
 HDלצילום וידאו או צילום סטילס.

אפשרות לצינורות באורכים שונים ובקטרים שונים
עוצמת תאורה חזקה בזווית רחבה
פונקציות תוכנה חזקות
משווק בארץ על ידי מ.נ .הנדסה

 – MÓNOSמערכת
רדיוגרפיה דיגיטלית
לבדיקות לא הורסות
מבית Logos Imaging

חברת  Logos Imagingהיא חברה אמריקאית
מובילה לייצור
מערכות רנטגן
דיגיטליות ניידות .מאז
 ,2002חברת  Logos Imagingשמה לה למטרה
לתכנן ולייצר מערכות רנטגן דיגיטליות ניידות
תוך שימת דגש על חדשנות ,איכות ושמירה על
מחירי שוק תחרותיים .לחברה שני קווי מוצרים:
האחד מבוסס על טכנולוגיית Computed
 Radiographyוהשני מבוסס על טכנולוגיית
 .Direct Radiographyכל מוצרי החברה לתחום
הבדיקות לא הורסות נשלטים על ידי תוכנה
ייעודית ידידותית למשתמש שפותחה במיוחד
על ידי החברה לצורך מתן מענה למגוון רחב של
צרכים מהתעשיות השונות כגון :פטרוכימיה,
האוויר והחלל ,בדיקות קורוזיה/אירוזיה,

מספנות ריתוכים וכדומה.
מערכת ה MÓNOS-היא מערכת ורסטילית
נוחה וידידותית למשתמש הניתנת להפעלה הן
על ידי סוללות והן על ידי מקור מתח חיצוני ועל
כן ניתנת לשימוש הן בתצורה נייחת ,לשימוש
מעבדתי ,והן בתצורה ניידת לשימוש בשטח.
מאפיינים ויתרונות:
·  DDAעשוי בטכנולוגיית  a-Siבעל שטח
שיקוף של  42.3X35.8ס"מ וגודל פיקסל
של  127מיקרון
· לחיישן מיגון פנימי המאפשר עבודה
באנרגיות גבוהות (עם רנטגן עד ,kV 330
עם איזוטופים עד )IR-192
· החיישן עמיד בפני נפילות של עד  1מ' ובעל
רמת אטימות ועמידות בפני אבק ומים IP53

· משדר  Wi-Fiמובנה וסוללה נשלפת
מאפשרים עבודה בתקשורת אלחוטית
(טווח עבודה באלחוט-קו ראייה ישיר ללא
הפרעות ,עד  100מ' עם המשדר המובנה
ועד  400מ' עם אביזרי עזר)
· המערכת זמינה בתצורות מגוונות בהתאם
לצורך ומגבלות תקציב
· המערכת מתוכננת לעמוד בתקנים:

ISO 17636-2, ISO 10893-7, ASTM E2597,
ASTM E2737, ASTM E2339, ASTM

E2699, BSS7044 Rev. C, P&W DRM
Master B, MTV1032, ASME BPVC
section V, NBT 47013.11

למידע נוסף ולהדגמה של המערכת או שאר
מוצרי החברה יש ליצור קשר עם כפיר קירשנר
במיילkkirshner@logosimaging.com :
משווק בישראל על ידי וי אס אר טכנולוגיות
טלפון073-2474516 :
www.vsr.co.il

* קו ראייה ישיר ללא הפרעות
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