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27MG
Ultrasonic Thickness Gage

• Dual Element Corrosion Gaging
• Large Backlit LCD Display
• Rugged Handheld Design

Ultrasonic Thickness Gage

27MG
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עמיתים וקוראים יקרים,

רק  לא  טוב  עושה  בארץ  הטכנולוגית  ההתפתחות 
לכלכלה ולתעסוקה אלא גם לתחום שלנו - לבדיקות 

לא הורסות.
מפעל שמייצר חלקי תעופה עבור בואינג או הוניוול, 
כפי  יותר  ואמינות  מדויקות  בדיקות  לבצע  מחויב 
שנדרש בעבר. אם לדוגמה, בעבר, היה די בהכנת חלק 
מאלומיניום לבדיקת צבע חודר, על ידי צריבה בתוך 
יש  שכיום  הרי  מבוקרת,  לא  בצורה  מחוממת  גיגית 
צורך במערכת מבוקרת, אוטומטית שמבטיחה צריבה 

של 5 מיקרון בדיוק.
ללא ביצוע תהליך מבוקר ואמין לא יוכל הארגון לשמור 

על הסמכתו לביצוע הבדיקה ולייצור המוצר. 
בפרויקט הגז הטבעי: כל הרצאה בתחום מתחילה עם 
ואכן כשל  פיצוצים שקרו בעולם,  תמונות אימה של 
בקו הולכה של גז עלול להיות דרמטי. אם בעבר היה 
די לצלם רדיוגרפית ריתוך מבלי שאף אחד יבדוק את 
ההשחרה, הקרינה החוזרת, והקונטרסט, הרי שפרויקט 
נכון,  3 רמות ביקורת לכל סרט.  זה הביא לכך שיש 
עניין,   לפעמים מגזימים עם הביקורת אך בסופו של 
יכולים להתגאות  כזו שאנו  רמת הביצוע בארץ היא 

בה בכל השוואה בין לאומית.
האם אנו יכולים לנוח על זרי הדפנה? בוודאי שלא.

צילומי  בסיסיות.  עדיין  הינן  בארץ  הטכנולוגיות 
הרדיוגרפיה נעשים באותן שיטות כמו לפני 40 שנה, 
עם גלגלת ואיזוטופ כבד. תחתיות מכלים נבדקות לעובי 
דופן עם מכשיר פשוט באופן ידני נקודה אחת בכל פעם. 
שמחד  אנשים  עם  לעבוד  השירות  לחברות  גורם  זה 
דעיכה  ידעו לחשב מרחקי בטחון עם  חישובים של 
לזחול  פיגומים,  על  לעלות  ומאידך  אקספוננציאלית 

בתעלות ולעבוד פיזית בלילות. תוחלת זמן התעסוקה 
בתחום היא לא גבוהה מהסיבה הזו. וללקוחות, צרכני 
הבדיקות נותר לעבוד עם נותני שירות שמתחלפים ולא 
צוברים ניסיון. טכנולוגיה מתקדמת יותר תביא לענף 

אנשים איכותיים יותר שיעבדו פחות קשה.
לומדים  גבוהה  ברמה  אנשים  שלנו,  בתחום  בעולם, 
במכללות, אוניברסיטאות או בארגונים מקצועיים. הם 
אלה שידעו לפתח שיטות חדשות, לנתח ממצאי רובוט 
שבודק צינור בתחתית הים בעומק של מאות מטרים 
והממוחשבות  המסובכות  המערכות  את  להפעיל  או 
בעולם  כבר שם,  הן  אך  נקראות העתיד  הן  שאצלנו 

הבדיקות הלא הורסות שבחוץ.
בתחום  בודדים  קורסים  יש  בארץ  באוניברסיטאות 
הבדיקות הלא הורסות, 3 נקודות זכות בלבד, וזאת 
במספר קטן של מוסדות להשכלה גבוהה. וכל תפקידם 
הוא לתת מושג כללי על תחום הבדיקות הלא הורסות. 
ניתן להרחיב זאת אם לא  ולא  היקף זה לא מספיק 
נעבור לטכנולוגיה המתקדמת יותר. אנשים וטכנולוגיה 

הולכים יד ביד. 
האם כך הדבר מעבר לים? בחלק מהמקרים, כן. אך 
חברות שירות גדולות בעולם משתמשות בטכנולוגיות 

חדשות שגובלות עם מדע בדיוני : 
מהדופן.  מ”מ   100 של  ממרחק  דופן  עובי  בדיקת 
רדיוגרפיה עם קרינה אפסית ומרחק בטחון של 2 מטר, 
בדיקת מחליפי חום מכל סוג – פלדה, נחושת, טיטניום 
בשלל טכנולוגיות מתקדמות, בדיקת ריתוכים במהירות 
באמצעות אולטרסוניקה אוטומטית המאפשרת בדיקה 
ממוחשבת,  מכלים  תחתיות  סריקת  שונות,  בזוויות 
רציפה. טכנולוגיות אלו הן חדשניות ודורשות השקעה 
בעצמן  משקיעות  הגדולות  השירות  חברות  בפיתוח. 

בפיתוח ושומרות את הידע. 

קוראים יקרים 

אתר  הקמת  על  הכרזנו  הקודם  בביטאון 
האינטרנט של העמותה. עברו כמעט שנתיים, 
וכעת אפשר לבשר על כך שיש לנו אתר פעיל. 
העמותה,  פעילות  על  ללמוד  ניתן  באתר 
לקרוא  חדשות,  בטכנולוגיות  להתעדכן 
בתחום  בפורומים  ולהשתתף  מאמרים, 

הבדיקות לא הורסות. 

ניתן לחפש משרות בתחום הבדיקות הלא 
הורסות, לגייס עובדים ולמכור ולקנות ציוד 

יד שנייה. 

בנוסף ישנו קישור לכל אחד מ-15 הביטאונים 
שהוציאה העמותה וניתן להורידם כקבציי 

 .PDF

ומה קורה בתחום הרדיוגרפיה הדיגיטלית? 
הטכנולוגיות  מהתפתחויות  החל  הרבה,   -
המאפשרות יכולות גילוי המתקרבות ליכולת 
הגילוי של סרטי הצילום, והוזלה משמעותית 
בעלויות הרכישה של המערכות, וכלה בתחום 

התקינה. כיום מעבר לתקני 
תקינה  קיימת   ,ASTM ה-
המטוסים  יצרני  רוב  של 
ISO המאפשרת  ותקינה של 

את יישום השיטות הדיגיטליות במפעלים.  

 NDT-אך בפועל אין התקדמות רבה בתחום ה
מאוד  מעט  האחרונות  בשנתיים  הקלאסי. 
מפעלים אמצו את השיטה הדיגיטלית, ביניהם 
ולא  מוגבל  באופן  גם  אך  שמש,  בית  מנועי 
כזה שהחליף לחלוטין את הרדיוגרפיה בסרטי 

צילום. 

להביא  יכולה  הדיגיטליות  השיטות  הטמעת 
שיפור  הבדיקה,  בעלויות  משמעותי  לחיסכון 

יעילותה ומניעה של זיהום הסביבה.

קריאה מהנה. 

שוקי ויגודני 
עורך ראשי  

 

של  המסורתי  המערך 
וחברה  שירות  חברת 
ותחזוקה  ציוד  המוכרת 
לתשומת  בעולם.  משתנה 
לב מי שחי משירות בלבד 

או ממכירות בלבד. 
ת  ו ב י ש ח ב ה  ר כ ה
קידום  של  האסטרטגית 

מתקדם  ציוד  ברכישת  להשקיע  יכולת  טכנולוגי, 
והכשרת העובדים המתאימים אינה מספקת. וכאן 
אני פונה לנציגי התעשייה שמגיעים לכנסים שלנו - 
בתי זיקוק,  אנשי הגז הטבעי, תעשיה פטרוכימית, 
אנשי קונסטרוקציה ותעופה. אנו, אנשי הבדיקות 
גבית,  רוח  מכם  לקבל  מוכרחים  הורסות  הלא 
חייבים לקבל מכם את האמון ואת ברכת הדרך, 
ולא די במילים. אם חברות השירות מביאות ציוד 
נסו  עובדיהן,  של  בהכשרה  ומשקיעות  מתקדם 
חלק  הולך  הכל  לא  אם  גם  סבלניים  היו  אותן. 
בצעד  ומתקדם  מזחילה  תינוק קם  גם  בהתחלה. 
איטי והססני אך באחד הימים הוא ירוץ במהירות 

וישבור שיאים.
אם מביאים מערכת חדשה, מהירה ואמינה, אנא 
התגברו על הסקפטיות הטבעית ועל החשדנות. היו 
יהיה,  כך  אותנו. אם  נסו  במאמץ,  שלנו  שותפים 
לא ירחק היום שבו אתם תצאו נשכרים ובגדול. 
יהיו  שלכם  המוצרים  בעבודה,  עיכובים  יהיו  לא 
או  שבר  עלויות  ויחסכו  יותר,  וטובים  אמינים 
פגיעה במכירות והמוניטין שלכם. אנו יכולים לעזור 
יחד. בטכנולוגיה  נצליח  וכך  לנו  לכם. עזרו אתם 

המתקדמת טמון העתיד שלנו!
ד"ר יוסי שואף
נשיא העמותה
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הכינוס ה-16 של העמותה הישראלית הלאומית 
 ASNT/ISRAEL-ו )ISRANDT( לבדיקות לא הורסות

במשותף עם הענף לבדיקות לא הורסות של לשכת המהנדסים
הכנס מתקיים ב-3 לספטמבר 2015, במרכז הכנסים של כפר המכבייה ברמת-גן

בסיום יום העיון תוגרל מברגה מקצועית 
מתוצרת Makita מתנת וי.אס.אר טכנולוגיות 

בע"מ נציגת קיירסטרים )קודאק( בישראל

בחסות 

נוף אחר באקדמיה
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על החברה:
בסיס  על  ב-2006  הוקמה  ברייטסורס  חברת 

צוות ההנהלה של חברת “לוז”. 

בשנות ה-80 של המאה שעברה הקים הצוות 
התרמו- הכוח  תחנת  את  “לוז”  של  ההנדסי 

מסחרי.  מידה  בקנה  הראשונה  סולארית 
התחנות עדיין פועלות היום בהספק מלא. 

מרכז הפיתוח של החברה הממוקם בדרום הארץ, 
הפיק קיטור בטמפרטורות ולחצים גבוהים יותר 
מכל קיטור סולארי אחר בעולם, באופן המאפשר 

יעילות גבוהה יותר בתחנות הכוח. 

היום מפתחים במרכז פיתוח זה את טכנולוגית 
ה’אגירה התרמית’ )Thermal Storage(. באמצעות 
טכנולוגיה זו תחנות הכוח של ברייטסורס יוכלו 
בימים  גם  יציב  באופן  לרשת  חשמל  לספק 

מעוננים ולשעות רבות יותר במשך היום. 

חברת ברייטסורס ממשיכה בפיתוח הטכנולוגיה 
ויישום הידע והניסיון שצברה על מנת להשיג 

ביצועים טובים יותר בעלויות נמוכות יותר. 

מדוע אנרגיה סולארית?

 16 שבעוד  חוזה  בלומברג  של  המחקר  מכון 
שנה רוב ההשקעה הגלובלית באנרגיה תנותב 

למקורות נקיים, ובעיקר סולאריים. 

העולם זקוק לאנרגיה, והרבה ממנה. למעשה, 
של  החדשה  האנרגיה  מכון  של  עדכני  דו”ח 
בלומברג טוען כי עד שנת 2030 תידרש השקעה 
על  לענות  כדי  דולר  טריליון   7.7 של  גלובלית 

צרכי האנרגיה הגדלים. 

אבל אם עד היום ראינו בדלקי מאובנים את 
המחקר  מכון  הזה,  לגידול  הברורה  התשובה 
מעריך כי אנו ניצבים בפני נקודת מפנה – כשני 
נקייה  לאנרגיה  ילכו  מההשקעה  שלישים 

ומתחדשת. 

את המגמה תוביל האנרגיה הסולארית, והמוקד 
שלה יימצא באסיה, שם תעקוף הפקת אנרגיה 
מדלקי מאובנים. הבום האסיאתי צפוי לחולל 
סולארית,  אנרגיה  של  חדשים  ג’יגה-ואט   800
והוא לא יונע בידי סובסידיות אלא בידי כלכלת 
אנרגיה  בלומברג,  לפי  טהורה.  חופשי  שוק 
סולארית תהיה תחרותית מול מקורות אנרגיה 

אחרים לכל המאוחר ב-2020. 

ממלכת השמש - מגמות

הכלכלית/עסקית  הכדאיות  כי  לציין  יש 
בהשוואה לתחנות הכוח הקונבנציונליות נבעה 
לחברות  תמריצים  לתת  ממשלות  מהחלטת 
“אנרגיה  על  המבוססות  כוח  תחנות  להקמת 
נקיה”. הסיבות לכך קשורות לשמירה על איכות 

הסביבה, אקולוגיה, תעסוקה ופוליטיקה. 

מרכיבי  של  הייצור  בעלויות  ירידה 
תחנות הכוח הסולאריות הפכה את 
תשתית האנרגיה הסולארית לזמינה 
וזולה יחסית, מגמה שמקטינה את 

התלות בסבסוד ממשלתי. 

את  המצורף  בגרף  ליראות  ניתן 
ההפקה  במחיר  הדרסטית  הירידה 
פנלים  בעזרת  חשמל  וואט  של 
ימינו.  ועד   1977 משנת  סולאריים 
לפי תחזית זו, סביב שנת 2030 יהפכו 
עלויות הייצור של אנרגיה סולארית 
ולכן  לפחם  בהשוואה  לתחרותיות 
כוח  תחנות  יותר  יוקמו   2050 עד 
העושות שימוש באנרגיה מתחדשת 

מאשר תחנות פחמיות מזהמות. 

זו של כדאיות תחנות כוח  כדי לקיים תחזית 
סולאריות לעומת תחנות קונבנציונליות )דלק, 
פחם, גז( יש להתמודד עם מספר אתגרים כמו 
התלות באור השמש, יעילות המרת קרני השמש 
וניצול מקסימלי של השטח. ברייטסורס שמה 
לה למטרה לעמוד באתגרים אלה, וליישם את 
התרמו-סולאריות  הכוח  בתחנות  הפתרונות 

שהיא מתכננת ומקימה ברחבי העולם. 

הפקת אנרגיה חשמלית מן השמש - 
שיטות עיקריות 

פרק זה מתאר את השיטות העיקריות לייצור 
כיום,  סולארית  אנרגיה  באמצעות  חשמל 
ועיקרון הפעולה שלהן. לכל שיטה יש יתרונות 

וחסרונות ולכן לכולן מקום בתעשייה. 

  Photovoltaic (PV) - 1. תחנת כוח פוטו-וולטאית

 Solar - 2. תחנת כוח תרמו-סולארית קיטורית
 :Thermal

 • 	Solar tower - מגדל שמש
• 	Parabolic trough - שוקת פרבולית

תחנת כוח פוטו-וולטאית 

המונח פוטו-וולטאי מורכב משתי מילים: פוטו 
הפוטו-וולטאי  התא  חשמל.   - וולטאי  אור,   -
ממיר באופן פיזיקלי את הפוטונים הנקלטים 
ההמרה  חשמלית.  לאנרגיה  השמש  מאנרגית 

מתבצעת בשלושה שלבים: 
בליעה של הקרינה במוליך למחצה.  1 .

יצירת זוגות של נושאי מטען חיוביים ונושאי  2 .
לאזורים  ביניהם  והפרדה  שליליים  מטען 

שונים של התא. 
מגעים  דרך  המופרדים  המטענים  מעבר  3 .

חשמליים כנגד עומס. 

לרוב משתי שכבות  מורכב  וולטאי  פוטו  תא 
של סיליקון )צורן( גבישי. הסיליקון הוא יסוד 

אתגרים בניצול השמש לייצור חשמל
יוסי אליה, סמנכ”ל הנדסת חשמל ובקרה בחברת ברייטסורס תעשיות ישראל
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לייצרו באופן  ניתן  ואף  הנמצא בשפע בטבע 
מלאכותי, לפיכך השימוש בו אינו גורם לנזק 
תוספת  יש  סיליקון  שכבת  כל  על  סביבתי. 
של יסוד נוסף, בדרך כלל בורון מעל השכבה 
התחתונה.  השכבה  תחת  וארסן  העליונה 
באופן כזה נוצר מעין סנדויץ’ כאשר הסיליקון 
בעזרת  מקושרים  הסנדויץ’  צדי  שני  במרכז. 
חיווט היוצר מעגל חשמלי. תפוקת תאים פוטו 
וולטאיים מוגדרת לפי ערך Watt – Peak )וואט 
שיא(. יחידה זו היא יחידת הספק תקנית בה 
נעשה שימוש בבדיקה מעבדתית של התאים. 
תלוי  וולטאי  פוטו  מתא  המתקבל  ההספק 

במספר גורמים: 

עוצמת האור - ככל שעוצמת האור גבוהה   -
הזרם עולה. 

טמפרטורה - ככל שהטמפרטורה עולה הזרם   -
פוחת.

תנאים ספקטראליים שונים.   -

במסגרת הבדיקה המעבדתית נבחנים התאים 
 )STC( תקניים  במבחנים  וולטאים  הפוטו 

בתנאים של: 

 • 	1000 W/m2 עוצמת אור של

 . • 	25°C טמפרטורת הקולט

 • 	AM1.5-תנאים ספקטראליים המוגדרים כ

כל פנל היוצא ממפעל היצרן עובר את הבדיקה 
בה מאופיינים התאים ונקבע הספקם. 

מספר  הוא  סולארי(  )מודול/לוח  סולארי  פנל 
תאים פוטו-וולטאים המחוברים באופן חשמלי 
ומקובעים במסגרת אלומיניום וזכוכית המגנה 
התאים  משתנים.  אוויר  מזג  מתנאי  עליהם 
מופנה  שלהם   N-ה שצד  כך  בפנל  מותקנים 

כלפי מעלה. 

בתעשייה  המקובלים  והפרמטרים  המושגים 
הם: 

וואט   1.5-3 אחד  כל  מפיקים   -  )cells( תאים 
חשמל

ממספר  מורכבים   -  )panels/modules( פנלים 
תאים ומפיקים 270-290 וואט חשמל 

מערכים )arrays( - מורכבים ממספר פנלים  

הפנל הפוטו-וולטאי מייצר חשמל במתח וזרם 
ישר )DC( בעוד רוב הצרכנים החשמליים ורשת 
 .)AC( חילופין  וזרם  במתח  מופעלים  החשמל 
לכן יש צורך להשתמש בממיר )Inverter( ההופך 
את מערכת החשמל המתקבלת למערכת מתח 

וזרם חילופין. 

תחנות כוח פוטו-וולטאיות 

ניתן לחלק את תחנות הכוח הפוטו-וולטאיות 
לשתי קטגוריות עיקריות: 

החשמל  לרשת  מחוברות  שאינן  תחנות  1 .
 .)Off-grid(

On- 2 .( החשמל  לרשת  המחוברות  תחנות 
  .)grid

תחנות שאינן מחוברות לרשת החשמל מספקות 
להיות  העשויים  לצרכנים,  ישירות  חשמל 
עמודי תאורה, בתי מגורים, מתקנים חקלאיים 
וכדומה. תחנות כוח המחוברות לרשת החשמל 
מספקות את החשמל לרשת הכללית דרך מונה 
החשמל  כמות  מדידת  מאפשר  אשר  אנרגיה 

שסופקה, ותשלום בהתאם. 

מבנה כללי של תחנת כוח פוטו-וולטאית: 

ממירים,  סולאריים,  מפנלים  מרכבת  תחנה 
חשמל  ארונות  כבלים,  חיבורים,  קופסאות 
בטור  ביניהם  מחוברים  הפנלים  ושנאים. 
 .String לקבלת המתח הרצוי, בקבוצות המכונות
מחברים מספר קבוצות כאלה במקביל לקבל 
את ההספק המתאים. את הבלוק של הפנלים 
חשמלית  אנרגיה  שמוציא  לממיר  מחברים 
הממיר  של  היציאה  חילופין.  וזרם  במתח 
מחוברת באמצעות כבלים לשנאים המתאמים 
את המתח למתח הרשת או 
התחנה  כאשר  העומסים. 
לרשת  להתחבר  מתוכננת 
גם  מכיל  הממיר  החשמל, 
את המסנכרן. המסנכרן בודק 
המתח,  וקטור  את  ומשווה 
בין  והזווית  התדירות  ואת 
כשיש  ורק  לממיר,  הרשת 
הממיר  מתחבר  התאמה 
ומתבצעת  החשמל  לרשת 
חשמלית  אנרגיה  העברת 

לרשת. 

הפנלים  בחיבור  שונות  טופולוגיות  קיימות 
הפנלים  מספר  נמוכים  בהספקים  והממירים. 
קטן וניתן לחבר לכל פנל ממיר. אפשרות שניה 
היא לחבר לכל STRING ממיר השווה בהספקו 
קילו- )עשרות  הפנלים  של  הכולל  להספק 
וואטים(. בתחנות בעלות הספק גבוה מקובלת 
השיטה של ריכוז מספר גדול של פנלים לממיר 

 .Centralized inverter 1500kw - אחד גדול

המתח וההספק שמפיק הפנל מושפעים מזווית 
משתנה  הפנל  ויעילות  ואבק,  עננות  השמש, 
בהתאם לתנאים. כדי לייעל את ביצועי הפנל 
 Maximum  - בממיר  בקרה  פונקציית  קיימת 
power point tracking. מערכת בקרה זו מאפשרת 
לפנל להפיק את ההספק החשמלי המקסימלי 

בתנאים הקיימים. 

מחוברים  פנלים  של  יותר  גדול  שמספר  ככול 
פחות  יעילה   MPPT-ה מערכת  אחד  לממיר 
התחנה  והקמת  הרכיבים  של  העלויות  אבל 

קטנות יותר. 

חיבור הפנלים בשלוש טופולוגיות שונות: 

הפוטו-וולטאית  התחנה  ליעילות  חשוב  גורם 
נקבעת  הזווית  השמש.  כלפי  הפנל  זווית  היא 
ברוב  כדור הארץ.  פני  על  לפי מיקום התחנה 
המקרים משתמשים בשיטה הפשוטה והזולה 
קבועה.  בזווית  הפנלים  מיקום  והיא  ביותר 
תנועה  במערכת  משתמשים  אחרים  במקרים 
העוקבת אחר כיוון קרינת השמש בציר אחד או 
אפילו בשני צירים. שיטה זו מייקרת את עלות 
התחנה ומצד שני מגדילה את כמות האנרגיה 

המופקת. 

יתרונות עיקריים של תחנה פוטו-וולטאית: 

במגמת  ונמצא  יחסית  זול  הפנלים  •מחיר  	
ירידה 

•הקמה פשוטה ומהירה יחסית.  	
חסרונות עיקריים: 

•תלות באור השמש  	
של  בתקופות  רציפה  לא  חשמל  •אספקת  	

עננות. 

•דרוש שטח גדול יחסית ומיושר.  	
•נצילות יורדת בצורה משמעותית בגלל אבק  	
על הפנלים - דורש ניקוי במחזורים התלויים 

באזור ההתקנה. 

•הממירים יוצרים גלים חשמליים - הרמוניות  	
שהתחנה  ככל   - הרשת  את  ה”מלכלכות” 

גדולה יותר הפילטרים יקרים יותר. 

הספק  באספקת  מוגבלות  אלה  •תחנות  	
ראקטיבי הדרוש לייצוב הרשת. 
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•אין אפשרות לאגור אנרגיה תרמית ללילה או  	
לתקופות של עננות. אגירת אנרגיה חשמלית 

על ידי קבלים יקרה מאוד. 

טכנולוגיה תרמו-סולארית 

המאה  של  ה-80  בשנות  עוד  בישראל  פותחה 
הישראלית  “לוז”  חברת  ידי  על  הקודמת 
ויושמה לראשונה במדינת קליפורניה בארה”ב. 
טכנולוגיה זו מנצלת את הקרינה הישירה של 
 .Direct Normal Irradiation - DNI השמש הקרויה
נוזל  לחמם  מנת  על  מרוכזת  הישירה  הקרינה 
תרמי )שמן, מים או תמיסת מלח מותך( ולהמירו 
 –  CSP-כ בעולם  מוכרת  זו  שיטה  לקיטור. 
בסיס על  תחנות   .Concentrating Solar Power

CSP מפיקות חשמל באופן דומה לתחנות כוח 
קונבנציונליות- נעשה שימוש בקיטור לשם הנעת 
טורבינה. הנצילות של תחנת כוח CSP תלויה 
ביעילות האופטית וביעילות המרת החום. ניתן 

להגיע לנצילות של 85% ואף יותר. 

מרכיבים עיקריים בתחנה תרמו-סולארית: 

או  מראות  של  מערך   -  Collector  - מרכז   .1
השמש  קרינת  את  קולטים  אשר  רפלקטורים 
במערכת  מצויד  זה  מערך  אותה.  וממקדים 

העוקבת אחרי קרני השמש. 

הקרינה  את  קולט   -  Receiver  - מקלט   .2
אל  החום  להסעת  כתווך  ומשמש  הממוקדת 

מערכת המרת האנרגיה. 

  -Energy Conversion - 3. מערכת המרת האנרגיה
מערכת הממירה את החום לאנרגיה חשמלית. 
קונבנציונליות,  כוח  לתחנות  דומה  זו  מערכת 

וכוללת טורבינה המסובבת גנרטור. 

עיקרון הפעולה של תחנות כוח 
המבוססות על שוקת פרבולית - 

 Parabolic Trough
פרבולית  שוקת  על  המבוססות  כוח  תחנות 
כוללות מערך של רפלקטורים פרבוליים בצורת 
שוקת מרכזים את קרני השמש וממקדים אותן 
אל צינור תרמי. הצינור התרמי הממוקם במוקד 
הרפלקטור עשוי זכוכית בוואקום בעלת מעטה 
שחור. בצינור התרמי עובר נוזל מוליך חום כגון 
 380 של  לטמפרטורה  המתחמם  סינתטי  שמן 
מחליף  דרך  מסוחרר  השמן  צלסיוס.  מעלות 
קיטור. הקיטור מסובב את  לשם הפקת  חום 

הטורבו-גנרטור המפיק אנרגיה חשמלית. 

ה-80,  משנות   SEGS תחנות  “לוז”:  מורשת 
בעמוד  )תמונה  בקליפורניה  היום  עד  פעילות 

הבא(

על  המבוססות  תחנות  של  עיקריים  יתרונות 

שוקת פרבולית: 

לתחנה  בדומה  לרשת  חשמל  •אספקת  	
קונבנציונלית, טורבינה וגנרטור. 

•טכנולוגיה מוכחת יותר מזו של מגדל שמש  	
– מופעלת משנת 1986.  

•טיפול בשמן נוח יותר מאשר בקיטור.  	
חסרונות: 

•שטח גדול הדורש עבודות עפר ליישורו.  	
•יעלות נמוכה יחסית בגלל טמפרטורה נמוכה,  	
עד 380 מעלות צלסיוס, ומעבר חום לשמן 

ומשמן למים. 

אנרגיה  לאגירת  יעיל  ובלתי  מוגבל  •שימוש  	
תרמית בגלל הטמפרטורה הנמוכה )270-380 

מעלות צלזיוס(.  

בימים  יציבה  בלתי  חשמל  •אספקת  	
מעוננים. 

מעלות   • 	37 )מעל  גבוהים  רוחב  לקוי  רגיש 
ההספק יורד משמעותית(.  

עיקרון הפעולה של תחנות כוח 
 Solar - המבוססות על מגדל שמש

 Tower
תחנות כוח המבוססות על מגדל שמש כוללות 
מערך של מראות המרכז את קרני השמש אל 
מקלט )Receiver( בעל שטח של כמה מטרים 
ריבועים. מערך המראות הכולל את המראות, 
ומערכת   )Pylon ( במראות  התומך  המבנה 
קרוי  השמש  אחרי  עקיבה  המאפשרת  ההינע 
בראש  ממוקם  המקלט   .)Heliostat( הליוסטט

פנלים בזווית קבועה
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מגדל בגובה של 50-200 מטרים, תלוי במבנה 
החימום  נוזל  מסוחרר  במקלט  התחנה.  וגודל 
המחומם לטמפרטורות גבוהות מאוד שיכולות 
להגיע ל 600 מעלות צלסיוס ואף יותר. הנוזל 

משמש ליצירת קיטור להנעת טורבינה.  

לרכז  כדי  עוקבות אחרי השמש  אלפי מראות 
את הקרינה על הבוילר בצורה אחידה. תוכנת 
 SFINCS- Solar Field - בקרה ייחודית הנקראת
Integration Control System שולטת על המראות 
וגורמת להן לרכז את הקרינה בשטף אחיד סביב 
הבוילר. השדה הסולארי מסוגל לרכז את קרני 
גדול מאוד ממרחק של למעלה  השמש בדיוק 
המים  את  מחממת  הקרינה  וחצי.  מקילומטר 
בבוילר עד להפיכתם לקיטור בטמפרטורה של 
550 מעלות צלסיוס ובלחץ של 165 בר. הקיטור 
ידי מערכת בקרת תהליך מוזרם  על  המבוקר 
לטורבינה המסובבת גנרטור סינכרוני. הגנרטור 
ממיר את האנרגיה התרמית לאנרגיה חשמלית 
היוצא  הקיטור  החשמל.  לרשת  שמועברת 
מהטורבינה מקורר במצנן אוויר או מצנן מים 
ובעזרת משאבה חוזר במצב נוזלי לדוד. מערכת 
בקרת ה-SFINCS מחשבת את מספר המראות 
האופטימלי הדרוש לכל הספק מבוקש בהתאם 

לתנאי הקרינה, הרוח והעננים. 

שילוב של טכנולוגיה ייחודית בתחום הסולארי 
עם טכנולוגיה סטנדרטית לייצור חשמל.  

הפקת חשמל באמצעות מגדל שמש

הליוסטאטים

שיגדיל  כך  מתוכנן  ההליוסטטים  סידור 
ככל הניתן את כמות האנרגיה הנקלטת 
ההליוסטט  מיקום  בקביעת  בדוד. 
וכיוונו בכל נקודת זמן נלקחים בחשבון 
ועוד.  רוח  השמש,  מיקום  האוויר,  מזג 
הליוסטטים “מתקשרים” זה עם זה כדי 
פני  על  אופטימלי  קרינה  ריכוז  ליצור 
כל הליוסטט מורכב  השטח של הקולט. 
  2.3x3.3בגודל שטוחות  מראות  משתי 
במנוע  המצויד  עמוד  על  המורכבות  מ’ 

המבוקר על ידי מחשב להכוונתו במרחב. 

פגיעה מינימלית בסביבה

אסורים  אזורים  בחשבון  לוקח  השדה  תכנון 
צמחיה,  נחלים,  תוואי  שימור  בשל  לשימוש 
לא  העמודים  הרכבת  וכדומה.  ארכיאולוגיה 
פוגעת בפני הקרקע. הטכנולוגיה של ברייטסורס 
השטח,  את  ליישר  הצורך  את  מצמצמת 
שבו  הצמחייה  של  מרבי  שימור  ומאפשרת 
ושל מאפייניו הטבעיים. בנוסף, שיטת הקירור 
המים  צריכת  את  מצמצמת  אוויר  באמצעות 
באמצעות  קירור  לשיטות  בהשוואה  ב-90% 

מים. 

אופטימיזציה של תכנון השדה 
הסולארי 

תכנון השדה הסולארי נעשה בעזרת סימולציה 
הצללות  שימזער  המיקום  את  למצוא  כדי 
וחסימות, ובכך ימקסם את הקרינה הנקלטת 

בבוילר. 

בשטחים  שימוש  מאפשר  גמיש  ון  תכנ
בעייתיים 

 Solar Field Integration and Control
)System )SFINCS

מערכת בקרת “על” 

תוכנה אלגוריתמית המחשבת בכל נקודת זמן 
הליוסטט  כל  עבור  האופטימלית  הזווית  את 
האוויר  מזג  בתנאי  התחשבות  תוך  במרחב, 
באופן  מפזרת  המערכת  השמש.  ומיקום 
אופטימלי את האנרגיה על פני השטח של הדוד. 
מערכות מזג אויר, מצלמות אינפרה-אדום ואור 

נראה משמשות להיזון חוזר של המערכת. 

 Solar Receiver Steam Generator
)SRSG)

ציפוי ייחודי של פני השטח ממקסם את קליטת 
האנרגיה. מערכת הבקרה משתמשת במצלמות, 
תוכנות עיבוד תמונה ובקרים כדי ליצור מיפוי 
המערכת  בצינורות.  החום  מצב  של  מדויק 
החום  במצב  מהירים  שינויים  עם  מתמודדת 
אופטימיזציה  קיימת  עננים.  מכיסוי  כתוצאה 
יעילות  להשגת  הקיטור  תנאי  של  מתמשכת 

מרבית של הטורבינה. 

מתוצרת  תרמו-סולאריות  לתחנות  יתרונות 
ברייטסורס בשיטת המגדל: 

מאות  של  גדולים  להספקים  •מתאימות  	
מגה-וואטים. 

בזכות  יחסית  גבוהה  נצילות  •בעלות  	
הטמפרטורות הגבוהות של 500-600 מעלות 
צלסיוס לעומת 380 מעלות צלסיוס בשיטת 

השוקת הפרבולית. 

 • בעלות Capacity Factor גדול יותר ב-10%	
פרבולית  שוקת  על  המבוססות  מתחנות 
)ייצור אנרגיה חשמלית גבוה יותר ב 10% 
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לכול מ”ר(.  

•רגישות פחות לקווי רוחב גבוהים.  	
פיתוח  בזכות  השטח  של  מקסימלי  •ניצול  	
גבוהה  צפיפות  המאפשרים  אלגוריתמים 

של המראות. 

פיתוח  בזכות  הקרינה  של  •ניצול מקסימלי  	
אלגוריתמים המאפשרים פגיעה בדיוק גבוה 

בהתחשב ברוחות ובעננות. 

•הקמה מהירה יחסית וזולה בזכות מערכת  	
בקרה אלחוטית ומערכת אספקה עצמאית 
כבלים,  של  קילומטרים  אלפי  החוסכות 
אלפי נקודות חיבור וקילומטרים של חפירות 

למעבר כבלים. 

ליישור  רבות  עפר  בעבודות  צורך  •אין  	
השטח. 

לעומת  לתפוקה  ביחס  בהקמה  יותר  •זול  	
השוקת הפרבולית. 

לתחנה  בדומה  לרשת  חשמל  •אספקת  	
קונבנציונלית, טורבינה וגנרטור. 

גם  יציבה  בצורה  לרשת  חשמל  •אספקת  	
אגירת  טכנולוגית  בזכות  מעוננים  בימים 

אנרגיה תרמית שפותחה בברייטסורס. 

חסרונות: 

•נדרש שטח גדול יחסית  	
•השקעה ראשונית גדולה יחסית  	

• מגה-וואט.  כדאיות רק לתחנות מעל 100	

כיוונים חדשים באגירת אנרגיה 
    CSP בתחנות תרמו סולאריות

  :CSP 1. יתרונות של אגירת אנרגיה בתחנות

•אספקת אנרגיה בצורה יותר מבוקרת.  	
מעבר  התחנה  של  העבודה  שעות  •הארכת  	
 Capacity של  ושיפור  השמש  לשקיעת 

   .Factor

הנובעות  האנרגיה  באספקת  תנודות  •מונע  	
מתנועת עננים. 

והפיכת  העודפ  האנרגיה  רמות  •הפחתת  	
התחנה ליעילה יותר. 

כוח  בתחנות  האנרגיה  אגירת  יכולת  היקף 
ג’יגה-וואט, חלק בתחנות  CSP כיום הוא 7.3 
פעילות וחלק בתחנות בתהליכי הקמה ופיתוח. 
ישנה מגמה ברורה של צמיחה באגירת אנרגיה. 
תרמו- שדות  פיתוח  היא  בעולם  המגמה 

 59% ו-  אנרגיה,  אגירת  הכוללים  סולאריים 
מהתחנות התרמו-סולאריות כבר כוללות אגירת 

אנרגיה תרמית. 

2. ההיסטוריה של אגירת אנרגיה בשדות תרמו-
סולאריים 

טכנולוגיות  על  המבוסס  סולארי  שדה 
אגירת  יכולת  עם   PARABOLIC TROUGH-ה
עם  בקליפורניה  נבנה   SEGS I בשם אנרגיה 
קיבול של 3 שעות עבור עומס מלא. מערכת זו 
פעלה בין השנים 1985 ל-1999 )פעילות הופסקה 
כתוצאה משריפה(. השדה הבא ניבנה רק בשנת 
2009 בשם “ANDASOL 1“, הראשון באירופה 
עם   PARABOLIC TROUGH -ה בטכנולוגית 
יכולת אגירת אנרגיה בקיבול של 5.7 שעות בעומס 
מלא, מערכת חימום בלתי ישיר של 2 מכלים עם 

 .)molten salts( 28,500 טונות של מלח מותך

היום גובר הביקוש בשוק להגדלת הקיבול של 
יש הצדקה  יותר.  אגירת האנרגיה לזמן ארוך 
כלכלית רבה יותר למערכת האחסון ככל שהיא 
מגדילה את שעות אספקת החשמל מעבר לשקיעת 
השיקה   TORRESOL חברת לדוגמא,  השמש. 
  GEMASOLAR בשם  תרמו-סולארית  תחנה 
בהספק של MW 20 עם מאגר אנרגיה של 15 
אפריקה  בדרום  בונה   ACWA וחברת שעות, 
תחנה בשם CAP BOKPOORT עם מאגר אנרגיה 

הספרדית   ABENGOA חברת  שעות.   9 של 
אנרגיה  אגירת  מתקן  בצ’ילה  לבנות  מתכננת 
עם מלח מותך בקיבול של 5.17 שעות הקרוי 

 .CERRO DOMINADOR

3. דרישות ופתרונות עתידיים 

שמן  באמצאות  נעשתה  תרמית  אגירה 
סינטטי המשמש גם בתחנות תרמו-סולאריות 
בטכנולוגיית Parabolic Trough. בשמן סינטטי 
יחסית, עד 400 מעלות  נמוכות  הטמפרטורות 
נמוכה.  המערכת  של  הנצילות  ולכן  צלסיוס, 
בהעלאת  היא  הנצילות  את  להגדיל  הדרך 
לאגירת  מותך  במלח  בשימוש  הטמפרטורה. 
של  לטמפרטורה  להגיע  ניתן  תרמית  אנרגיה 
עד 600 מעלות צלסיוס. השימוש בטכנולוגיית 
ננו-חלקיקים בשילוב עם המלח המותך מגדילה 
משמעותית את אורך החיים של המלח, העובד 
בטמפרטורות גבוהות של 650 מעלות צלסיוס. 

כיום מתבצעים מחקרים רבים למציאת חומרים 
נוספים שישמשו לאגירת אנרגיה תרמית כגון 
מוצקים כמו גרפיט. גרפיט יכול להיות מדיום 
מצוין עבור אגירת אנרגיה בהיותו בעל נקודת 
היתוך גבוהה מאוד של 3500 מעלות צלסיוס, 
)לא מפזר את החום  נמוך  בעל מקדם קרינה 
בקלות( ובעל יציבות מכנית אפילו בטמפרטורה 
של  החום  קיבול  צלסיוס.  מעלות   2000 של 
של  בטמפ’   300  KWh/t בין  משתנה  הגרפיט 
 .1800°C-ב  1000  KWh/t למעל ועד   750°C
אוסטרלית  חברה  אלה,  תכונות  על  בהתבסס 
 LLOYD עם  בשיתוף   SOLASTOR בשם 
תרמו- מערכת  פיתחו   ENERGY SYSTEMS
 High Parity( סולארית לאגירת אנרגיה מגרפיט
Graphite( המופעלת ב-800°C ומספקת אנרגיה 

למשך 24 שעות לפי דרישה.

יצור קיטור באמצעות מלח מותך המחומם 
באנרגית השמש - אתר רותם ברייטסורס

תמונות מתחנת ברייטסורס במדבר מוהבי 
קליפורניה - 392 מגה-וואט
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כל מבני הבטון נתונים לפעילות קורוזיבית בלתי 
פוסקת אשר גורמת כעבור זמן לירידה בתכונות 
הבטון וברזל הזיון. מבנים הקרובים לחוף הים 
וגשרים בהם נעות רכבות או משאיות המובילות 
מוצרים כימיים כגון פוספטים ומלחים נתונים 
בארצות  במיוחד.  רבה  קורוזיבית  לפעילות 
של  התקרחות  נגד  במלחים  שימוש  הקרות 
כבישים ומבני חנייה עלולים לגרום גם לתופעות 

אלה. 

הקורוזיה מופיעה מעל ברזל הזיון בצורה של 
הברזל  של  קוטרו  הקטנת  מהבטון,  היפרדות 
ועד איכולו המלא. תיקון של מבנים שניזוקו 
מורכב ועלותו יקרה. הקורוזיה נגרמת כתוצאה 
מחדירת כלורידים או קרבונטים לתוך הבטון 
מגיעים  וכאשר   ,pH-ב לירידה  גורמים  אשר 
אל הפלדה תוקפים אותה. על מנת לשמור על 
לשמר  צורך  יש  תקיפתה  את  ולמנוע  הפלדה 

pH בין 11-13.

ניתן להשתמש באמצעים לשמירת הפסיבציה 
של הבטון בעזרת חומרים היוצרים אימפרגנציה 
ואחרים. בכך ניתן להפחית את ההוצאות הרבות 
לצורך התיקון בצורה משמעותית עד כדי 20- 
30% מהעלות המקורית. הבדיקות שיש לבצע 
להערכת מצבו של מבנה בטון הנתון לקורוזיה 

כוללות: 

•קביעת חוזק הבטון. 	
•קביעת כמות הכלורידים והקרבונטים. 	

•קביעת מידות ופריסת ברזל הזיון. 	
. • 	pH בדיקת

•קביעת צורת ורמת הקורוזיה. 	
•מדידת הדיפוזיה של הכלורידים. 	

•קביעת קצב הדיפוזיה. 	
מבדיקות  שיתקבלו  והערכים  האינפורמציה 
אלו הכרחיים למהנדס המבנה על מנת שיוכל 

להחליט:

•האם לבצע תיקון קונבנציונלי 	
•האם להתקין הגנה קתודית 	

על  חשמלית  במערכת  להשתמש  •האם  	
מנת לבצע רה-אלקליזציה לברזל הזיון או 

לגרום לסילוקם של הכלורידים מתוך בטון 
הכיסוי 

התקנים לתכולה של כלורידים קובעים רמות 
סף להלן:

• מכמות  זיון, 0.8%	 ברזל  אין  בבטון  כאשר 
המלט שבבטון.

המלט  מכמות   • 	0.2% זיון,  ברזל  יש  כאשר 
שבבטון.

המלט  מכמות   • 	0.1% דרוך,  הבטון  כאשר 
שבבטון.

לפי  להערכה  ניתנת  הכלורידים  חדירת  מידת 
של  ממתח  הנוצר  חשמלי  זרם  של  המעבר 
 50x100 דרך דגם של בטון בממדים של V60
מ”מ במשך 6 שעות. ניתן להציב את התוצאה 
הדיפוזיה.  מקדם  לקביעת  )מטה(  בנוסחה 
התוצאות ניתנות להערכה לפי טבלה מספר 1. 

חדירה של יוני 
כלוריד

הזרם החשמלי 
]A·s[ בקולון

4000>גבוה
2000-4000ממוצע
1000-2000נמוך 

100-1000מאוד נמוך
100<לא משמעותי

טבלה מס’ 1

את הזמן הדרוש לכלורידים להגיע לברזל הזיון 
  Fick של  השני  החוק  לפי  גם  לקבוע  ניתן 

)פיזיקאי גרמני 1851( לפי הנוסחה הבאה:

C - כמות הכלורידים

מרחק  או  הזיון  ברזל  עד  החדירה  עומק   -  X
אחר

T - משך הדיפוזיה

Co - ריכוז הכלורידים על פני השטח

erf - פונקציה של השגיאה

D - מקדם הדיפוזיה

הזמן  את  לקבוע  זו  בנוסחה  להשתמש  ניתן 
הנותר עד לתקיפה של ברזל הזיון במבנה, דבר 
שיחייב התערבות גדולה ומשמעותית. החישוב 
וההערכה הם תפקידו של מהנדס המבנה. ביצוע 
הבדיקות וקביעת ערכי התוצאות באופן המדויק 

ביותר הם מתפקידי המעבדה הבודקת.

 )initial התהליכים מתאפיינים על ידי החדירה
)period והדיפוזיה )propagation period(. למדידת 
הקורוזיה בשיטת Half Cell מתקבלות תוצאות 

לפי טבלה מס’ 2 להלן.

בדיקות לא הורסות למבנים הנתונים 
להתקפה קורוזיבית

גבי שואף

גבי שואף במתן הרצאה בנושא הוצאת כלורידים מבטון בכנס בסוזופול בולגריה, יוני 2015
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פוטנציאל ]mV[סיכויים ]%[
5<)200-(

 )-200( או )-350(50
95>)350-(

טבלה מס’ 2

  CO2 של  חדירה  ידי  על  נגרמת  הקרבוניזציה 
לסתירה  גורמת  כבוי  בסיד  השימוש  לבטון. 

לפי הנוסחה: 

בלחות,  הבטון,  באיכות  תלוי  זה  תהליך 
 pH-ה את  לבדוק  מנת  על  נוספים.  ובגורמים 

ניתן לכסות את הבטון בפנולפתלאין, ובמידה 
 pH-ה כאשר  ורוד.  צבע  מתקבל  בסיסי  והוא 

קטן מ-9 הצבע מתבהר ונעלם.

 .EN12696-ב מוגדר  קתודית  הגנה  של  ביצוע 
הוא  הזיון  וברזל  האנודה  בין  והזרם  במידה 
נמוך, בסביבות A/m2 0.01, יש לקחת בחשבון 
והבטון.  הזיון  ברזל  בין  שלו  המעבר  את  רק 
EN- ב- מוגדר  רה-אלקליזציה  של  ביצוע 

 ,0.5 A/m2 כ-  הוא  הזרם  אם   .TC-14038-1
יש לקחת בחשבון רק את הבטון באזור ברזל 
את  להחזיר  אפשר  ברה-אלקליזציה  הזיון. 
ממושך  התהליך   .12  pH-ל  9  pH-מ הבטון 
ויכול להימשך מספר ימים או שבועות. במידה 

ופני השטח של הבטון  בין ברזל הזיון  והזרם 
הינו כ- 1A/m2, ניתן לבצע הוצאת כלורידים לפי 
הדרישות של EN-TC-14038-2. ניתן לקבוע את 
יעילות תהליך הרה-אלקליזציה בעזרת יישום 
אינדיקטור צבעוני על דגם מהבטון אשר יילקח 

במיוחד למטרה זו. 

ניתן לקבוע את היעילות של הוצאת הכלורידים 
במדידת כמות הכלורידים בעומקים שונים או 
על ידי מדידת ה-pH באזור הקטודה או האנודה. 
בהצגת הנושא בכנס הבולגרי בסוזופול, הוצגו 
באובייקטים  שבוצעו  בדיקות  של  תוצאות 

שונים על ידי חברת גבי שואף בע”מ.



חדשות אל הרס12

מאז שנת 1996 כאשר פורסם לראשונה, תקן 
NAS410 משמש כתקן העיקרי לפיו מוסמכים 
עובדי בדיקות לא הורסות במפעלים תעופתיים, 
על פי דרישה של יצרנים תעופתיים וצבאיים 
שונים בארה”ב. חברות רבות בארץ המייצרות 
חלקים עבור גורמים אמריקאים נדרשות לעמוד 
מומחי  בפני  המציב  דבר  זה,  תקן  בדרישות 
בדיקות לא הורסות ישראלים את האתגר של 
בקיאות בתקן ובעדכונים השונים שלו. בסוף 
שנת 2014 פורסמה הגרסה האחרונה של התקן 
המכילה עדכונים חשובים שמשנים את הדרך 
בה יבוצעו בדיקות לא הורסות  והבקרה עליהן 
במפעלים בכל רחבי הארץ. לחברות הפועלות 
על פי תקן זה ניתנו ששה חודשים, עד 19 ביוני, 
עובדים  אולם  השינויים,  את  ליישם  מנת  על 
שכבר מוסמכים לדרישות הגרסה הקודמת או 
על פי EN4179 לא יידרשו לעבור הסמכה מחדש 

)סעיף 1.2.1(. 

האחרונה,  בגרסה  שנעשו  השינויים  בין 
המשמעותיים ביותר הם: 

•הגדרת הדרישות לרדיוגרפיה שלא באמצעות  	
פילם 

למעבר  הנדרשות  ההדרכה  שעות  •הוספת  	
פילם  באמצעות  הרדיוגרפיה  טכניקות  בין 

וללא פילם

•דרישה של בדיקות עובדים לצורך שמירה על  	
תוקף ההסמכה – ‘תחזוקה שנתית’  

לאומיות  וועדות  של  מחדש  •הגדרה  	
התעופה  בתחום  הורסות   לא  לבדיקות 

)NANDTB(

•הפחתה בשעות הניסיון הנדרשות להסמכה  	
וזרמי  אולטרסאונד,  רדיוגרפיה,  לבדיקות 

ערבולת

NAS410 שינויים מרכזיים בתקן
נערך על ידי ארבל ויגודני, על בסיס המצגת של : 

Chris Carnahan, Aerospace Industries Association, Director, Standardization
Louis R. Truckley, The Boeing Company, AIA NDTSC Executive Secretary 
John P. Ellegood, Lockheed Martin Space Systems, AIA NDTSC Chairman 

Jon W. Voeller, USAF Nondestructive Inspection Office, Senior Materials Engineer 

ראייה  לבדיקת  נוספות  אפשרויות  •מספק  	
לקרוב 

הסמכה  לחידוש   • 	A נספח  בדרישות  שינוי 
לרמה 3 לפי נקודות  

• נדרשת הסמכה  למועמד להסמכה לרמה 3	
קודמת לרמה 2 

שונות  או  חדשות  הגדרות  מספק  התקן 
למונחים רלוונטיים: 

•התקן מגדיר לראשונה את המונח “השכלה  	
פורמלית” )3.12(

) • 	3.19( NANDTB הגדרה מחדש של

) • הגדרת רדיוגרפיה ללא פילם )3.20	

•עריכה קלה של הגדרות קודמות  	
שינויים בנהל הסמכת כוח אדם: 

•הוספת דרישות לשמירה על תוקף ההסמכה  	
)4.1(

•נמחק המשפט המאפשר שימוש בתקן כולו  	
הסמכת  נהל  בדרישות  לעמידה  בחלקו  או 

כוח אדם. )4.1(

הדרכה,  לעבור  יידרשו  מוסמכים  •עובדים  	
שהמעסיק  במקרה  נוספים  ובחינה  ניסיון 
הבדיקה.  לשיטת  חדשות  טכניקות  מוסיף 

)4.1.2(

הזמן  פרק  את  להגדיר  הדרישה  •נמחקה  	
ההדרכה  בתכנית  נושא  לכל  שיוקדש 

)4.1.3(

וועדות לאומיות לבדיקות לא הורסות  בתחום 
 NANDTB - התעופה

, האחריות  • 	NANDTB-כאשר מעסיק נעזר ב
על הסמכת כוח אדם חלה על המעסיק ועליו 

למנות רמה שלוש. 

• הממונה של המעסיק רשאי להיעזר  הרמה 3	

ב-NANDTB בדרכים הבאות: 

•כתיבת תכניות קורסים להדרכת עובדים  	
וחומר להדרכה 

•כתיבת מבחנים ובחינת העובדים  	
פנימיים  או  חיצוניים  ארגונים  •אישור  	

המספקים שירותי הדרכה ובחינה 

•קביעת דרישות הדרכה לעובדי בדיקות  	
לא הורסות בשיטות בדיקה חדשות

•שמירה על בחינות כתובות ומעשיות  	
בארגונים  מדריכים  או  בוחנים  •מינוי  	
חיצוניים או פנימיים המספקים שירותי 

הדרכה ובחינה 

רמה 1 - מוגבל 

כל שימוש ברמה 1 מוגבל דורש הסמכה נפרדת 
 )CEO( וצריך להיות מאושר על ידי הלקוח

עובד יכול להחזיק בעד שלוש הסמכות רמה 1 
מוגבל בזמן נתון 

הדרכה ברדיוגרפיה

•הגדרה של שעות הניסיון הנדרשות בהסמכה  	
לרדיוגרפיה בשתי הטכניקות, עם פילם וללא 
פילם. בעבר הדרישה התייחסה להסמכה רק 

באחת מהטכניקות. 

 :)I שעות ההדרכה הנדרשות להסמכה )טבלה

למועמד טכניקה
רמה 1

מועמד 
רמה 2 עם 
הסמכה 
קודמת 
לרמה 1

מועמד 
רמה 2 ללא 

הסמכה 
קודמת 
לרמה 1 

רדיוגרפיה 
עם פילם או 

ללא פילם
404080

רדיוגרפיה 
עם פילם 

וללא 
פילם )שתי 
הטכניקות(

6060120

 



חדשות אל הרס13

• שעות הדרכה עבור הסמכה לרמה  הוספו 40	
3 ברדיוגרפיה )סעיף 6.1(

למעבר  הנדרשות  הרשמית  ההדרכה  •שעות  	
פילם  באמצעות  הרדיוגרפיה  טכניקות  בין 

 :)1A וללא פילם )טבלה

שעות הדרכה נוספות

 רמה 1 לרמה 2רמה 2רמה 1
בשתי הטכניקות

204080
או  בליווי  שעות   • 	240 נדרשות   3 לרמה 
הדרכה מבוחן, מדריך או סוכנות חיצונית 

)סעיף 6.3(. 

בין  למעבר  ניסיון  שעות  נקבעו  כן  •כמו  	
טכניקות הרדיוגרפיה: 

שעות הדרכה נוספות

 רמה 1 לרמה 2רמה 2רמה 1
בשתי הטכניקות

20200800

 1 לרמה  המינימליות  הניסיון  בשעות  שינוי 
ו-2: 

•נוספה קטגוריה של ניסיון ברדיוגרפיה בשתי  	
הטכניקות ביחד, עם פילם וללא 

•בעוד ששאר השיטות נותרו ללא שינוי, הייתה  	
לזרמי  להסמכה  הניסיון  בדרישות  הקלה 
ורדיוגרפיה  אולטרסאונד,   ,)ET( ערבולת 

)אחת מהטכניקות(. 

בשיטות  הנדרשות  הניסיון  שעות  פירוט   
שהשתנו )טבלה 2(.

• בדרישות הניסיון  נמחקה ההפחתה של 50%	
שיטות  במספר  המוסמכים  למועמדים 

במקביל. 

הסמכה לרמה 3

לרמה  הסמכה  לקבל  יכולים  לא  •עובדים  	
בשיטת   2 לרמה  קודמת  הסמכה  ללא   3

הבדיקה )סעיף 6.1(. 

•האפשרות לקבוע ניסיון והדרכה ‘שווי ערך’  	
לרמה 2 על מנת לעמוד בדרישות להסמכת 

רמה 3 בוטלה )סעיף 6.1 וטבלה 3(. 

בדיקות ראייה 

 • בעבר בדיקת הראייה הנדרשת הייתה 20/25	
)Snellen( ממרחק 16±1 אינטש, או שוות ערך 
לה. בדיקות אחרות שוות ערך נקבעו על ידי 
הרמה 3. בגרסה החדשה של התקן לרמה 3 
אין אפשרות לקבוע בדיקה שוות ערך, אך 
הוספו שתי בדיקות ראייה אפשריות נוספות: 
 Jaeger No.1 -ו ISO 18490 לפי Tumbling E
ממרחק של לפחות 12 אינץ’ )לפי טבלה 5(.  

בחינות בכתב 

אסור  כתובה  בחינה  של  פה  בעל  •תרגום  	
)7.1(

•בבחינות ספציפיות יש לספק את חומר העזר  	
לבחינה )7.1.3(

החומר  היקף  כאשר  ספציפיות,  •בבחינות  	
נעשה  בו  מזה  יותר  מצומצם  של המעסיק 
שימוש על ידי ה-NANDTB, המעסיק נדרש 
לערוך בחינה נוספת המייצגת את התהליכים 

המתבצעים במפעל )7.1.3(. 

בחינות מעשיות 

נעשה  בו  הדגם  את  להכיר  למועמד  •אסור  	
שימוש במבחן, או את המיקום של הפגמים 

בו )7.1.4(. 

•כאשר היקף החומר של המעסיק מצומצם  	
 NANDTB-יותר מזה בו נעשה שימוש על ידי ה
, המעסיק נדרש לערוך בחינה נוספת בעזרת 
המיוצרים  החלקים  את  המייצגים  דגמים 

במפעל )7.1.4(.

, ניתן להשתמש  • בבחינה של מועמדים לרמה 2	
נעשה שימוש  עוד  כל  פגמים  ללא  בדגמים 

בלפחות שני דגמים עם פגמים )7.1.4.3(. 

מסמכים ותיעוד 

ניסיון,  צבירת  בתהליך  מתלמדים,  •עבור  	
יש לשמור תיעוד זמין של הניסיון הנצבר. 
המתלמד,  שם  את  לכלול  צריך  זה  תיעוד 
העבודה,  התבצעה  בהן  והשעות  התאריך 
על  שפיקח  והעובד  שבוצעה,  המשימה 

המתלמד )6.3(. 

•ניתן לקבל מסמכים שאינם מקוריים בתור  	
 3 ניסיון קודם, בתנאי שהרמה  רישום של 
המסמכים  את  בדקו  הבוחן  או  הממונה 
וקבעו שהם מתאימים ושווי ערך לנדרשים 

 .)6.3.1(

של  לתיעוד   • 	A בנספח  שימוש  נעשה  אם 
 ,3 רמה  של  מחדש  להסמכה  זיכוי  נקודות 
אין צורך לשמור על טפסי הבחינה הכתובה 

 .)d.8.2( והמעשית האחרונות

ביטול  של  והתאריך  הסיבה  את  לתעד  •יש  	
שהדבר  במקרה  הסמכות.  של  השעיה  או 
התאריך  את  כן  כמו  לתעד  יש  רלוונטי, 
והפעולה שנעשתה לחידוש הסמכה שבוטלה 

 .)e.8.2( או הושעתה

ביטול הסמכה 

•פקיעה של הסמכה: הסמכה, תחזוקה שנתית  	
בסוף  יפוגו  ראייה  ובדיקות  הסמכה,  של 

החודש המקביל לזה שבו התחילו )8.3.1(.

יש  שבגינם  חדשים  מקרים  שני  •נוספו  	
להשעות הסמכה )סעיף 8.3.2(:

•עובד נכשל בבחינת ההסמכה מחדש  	
של  השנתית  התחזוקה  של  תוקפה  •פג  	

ההסמכה 

בדיקת  של  תוקפה  פג  ישנים:  •תנאים  	
הראייה, העובד לא עסק בשיטה למשך 
לקוי  העובד  תפקוד  ברצף,  חודשים   12

בכל אופן 

•ביטול הסמכה: יש לבטל הסמכה אם העובד  	
לא עסק בשיטה למשך לפחות 24 חודשים 
העובד  אם  או  פוטר,  העובד  אם  רצופים, 
אם  פסולה.  או  מוסרית  לא  בצורה  תפקד 
המעסיק  אותו  אצל  מחדש  מועסק  העובד 

  6.1סעיף (ברדיוגרפיה  3שעות הדרכה עבור הסמכה לרמה  40הוספו( 
  הרדיוגרפיה באמצעות פילם  טכניקותהנדרשות למעבר בין  הרשמיתשעות ההדרכה

 : )1Aטבלה ( וללא פילם
  שעות הדרכה נוספות

  בשתי הטכניקות 2לרמה  1רמה   2רמה   1רמה 
20  40  80  

  מדריך או סוכנות חיצונית , הדרכה מבוחןאו ליווי שעות ב 240ות נדרש 3לרמה
 ). 6.3סעיף (

 כמו כן נקבעו שעות ניסיון למעבר בין טכניקות הרדיוגרפיה : 
בשתי  2לרמה  1רמה   2רמה   1רמה 

  הטכניקות 
20  200  800  

  

  : 2-ו 1שינוי בשעות הניסיון המינימליות לרמה 

 עם פילם וללא , נוספה קטגוריה של ניסיון ברדיוגרפיה בשתי הטכניקות ביחד 
  הייתה הקלה בדרישות הניסיון להסמכה , השיטות נותרו ללא שינויבעוד ששאר

 ). אחת מהטכניקות(ורדיוגרפיה , אולטרסאונד, )ET(ערבולת לזרמי 
  : )2טבלה ( פירוט שעות הניסיון הנדרשות בשיטות שהשתנו

  
 בדרישות הניסיון למועמדים המוסמכים במספר שיטות  50%ההפחתה של  נמחקה

 . במקביל

  3הסמכה לרמה 

  בשיטת  2ללא הסמכה קודמת לרמה  3עובדים לא יכולים לקבל הסמכה לרמה
 ). 6.1סעיף ( הבדיקה

  על מנת לעמוד בדרישות  2לרמה ' שווי ערך'האפשרות לקבוע ניסיון והדרכה
 ). 3וטבלה  6.1סעיף (בוטלה  3להסמכת רמה 
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בתוך 24 חודשים, ניתן להחשיב את ההסמכה כמושעית ולא מבוטלת )סעיף 
 .)8.3.3

חידוש הסמכה שבוטלה או הושעתה

• להעסקה של עובד  	NANDTB-נוסף משפט חדש: ניתן להשתמש בהסמכה מה
חדש, בתנאי שהמעסיק יבחן את העובד החדש בבחינות ספציפיות ומעשיות 
 7.1.4 ו-   7.1.3 לסעיפים  במפעל בהתאם  והמוצר  המייצגות את התהליכים 

 .)8.4(

תחזוקת ההסמכה

לפתח  המעסיק  על  ההסמכה:  של  שנתית  תחזוקה  הדורש  חדש  סעיף  •נוסף  	
וליישם תהליך שנתי מתועד שיוודא כי כל העובדים הבודקים חלקים מראים 

בקיאות טכנית בכל אחת מהשיטות בהן הם עוסקים )8.6(. 

 :A נספח

• הממונה תיעשה ישירות לסוכנות המפקחת,  בקשה להסמכה מחדש של הרמה 3	
 .)A.2.1( או למעסיק לשיקולו של רמה שלוש אחראי ,NANDTB-ל

על  הבדיקה.  בשיטת  בעיסוק  המשכיות  הוכחת  דורש  בנספח  חדש  •סעיף  	

המועמד לספק רשימה של 8 מטלות אופייניות לרמה 3 
שניתן להוכיח כי ביצע, זאת בכל אחת מהשיטות עבורן 
הרמה 3 מבקש הסמכה מחדש, בתקופה של חמש השנים 

 .)A.2.3( האחרונות

קובע שהאישור של מסמכים המשמשים  • סעיף חדש נוסף 	
להוכחה של פעילות מנספח A יתבצע ויתועד על ידי הרמה 
3 האחראי או ה-NANDTB  כפי שמוגדר בנוהל הסמכת 
 3 הרמה  של  מחדש  הסמכה  המעסיק.  של  האדם  כוח 
האחראי לפי נספח A תתבצע ותתועד על ידי המעסיק. 

בלבד  אחת  כפעילות  לשמש  יכול  אחד  מסוים  •אירוע  	
בספירת נקודות הזכות להסמכה מחדש על פי הנספח 

.)A.2.5(

•הונמך מספר הנקודות עבור פעילויות מסוימות, והוספו  	
שתי פעילויות חדשות לצבירת נקודות זכות. 

שאלות נפוצות: 

 • 	NAS-ל להסמכה  ערך  שוות   ASNT-ל הסמכה  האם 
 ?410

• על מנת לעמוד  	ASNT-לא. ניתן להשתמש בהסמכה ל
מלא  ציות  נדרש  אולם,  הכללית.  הבחינה  בדרישת 

 .)7.1.2( NAS410-ל

•האם ניתן לערוך בחינה ספציפית עם חומר סגור?  	
•לא. הבחינה הספציפית חייבת להיות עם חומר פתוח.  	
חובה לספק חומר עזר עם הבחינה, ועל הבחינה להכיל 
לפחות שלושים שאלות הבודקות הבנה של החומר 

המסופק. 

 • 	NAS 410-ל שלי  ההסמכה  את  להעביר  ניתן  האם 
מהמעסיק הקודם למעסיק החדש שלי? 

• מבוססת על צורת העבודה אצל  	NAS 410-לא. הסמכה ל
הדרכה  להחשיב  יכול  החדש  המעסיק  מסוים.  מעסיק 
וניסיון קודם רק בתנאי שהם מתועדים ומאושרים על 
ידי הרמה 3 האחראי או הבוחן. המעסיק החדש חייב 

לבחון את העובד מחדש )4.4(.

 • 	NAS 410 לבדיקות בצבע חודר, גרסאות קודמות של
דרשו 16 שעות של הדרכה רשמית, בעוד הגרסה העדכנית 
דורשת 32 שעות. האם צריך לתעד שעות הדרכה נוספות 

להסמכה מחדש לבדיקות בצבע חודר? 

•כן. יש לתעד הדרכה קודמת והדרכה שוות ערך על  	
מנת לעמוד בדרישות המינימליות של טבלה 1 בגרסה 
בהתאם  נוספת  הדרכה  ותידרש  ייתכן  העדכנית. 

לקביעת הרמה 3 הממונה )6.1.3(. 

הרדיוגרפיה  בטכניקת  השתמשו  רדיוגרפיה  •בודקי  	
הרביעית  הגרסה  פרסום  לפני  שנים  במשך  הדיגיטלית 
של NAS 410. האם עובדים אלה נדרשים לעבור הדרכה 

וניסיון נוספים בהתאם לדרישות הגרסה הנוכחית? 

• האחראי יקבע ויתעד הדרכה שוות ערך לפי  הרמה 3	
סעיף 6.1.3 וניסיון שווה ערך לפי סעיף 6.3.1, וניתן 

להשתמש באלה על מנת לעמוד בדרישות התקן. 
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תקציר 

מדידת עובי דופן )WTM( היא אחד מהיישומים 
האולטרסאונד  בדיקות  של  ביותר  הנפוצים 
)UT(. מספר רב של מכשירים ומתקנים למדידת 
עובי זמין בשוק האולטרסאונד העולמי. רובם 
 ,Pulse-echo על שיטת הבדיקה של  מבוססים 
של  השטח  מפני  אולטרסאונד  גל  נשלח  בה 
חוזר  השני  מהצד  הד  ואות  הנבדק  החומר 
ונקלט במכשיר. עובי הדופן מחושב לפי הנוסחה 

הבאה: 

d = C*t/2

כאשר: 

d הוא עובי הדופן, 
C היא מהירות גל הקול בחומר, ו-

t הוא הזמן הכולל. 

באופן כללי, ניתן להשתמש באחת משתי תת 
שיטות: 

גשש   - אחד  גביש  עם  אולטרסאונד  גשש   .1
רגיל

גבישים  שני  עם  אולטרסאונד  גשש   .2
פייזואלקטריים )משדר ומקלט( - גשש כפול  

מאוד  תלויה  הדופן  עובי  מדידת  רזולוציית 
בין  הפרדה  יכולת  נדרשת  הגל.  ומשך  בצורת 
תנאי  החוזרים,  אלה  לבין  המשודרים  הגלים 

שקובע את מגבלות השיטה: 

הגל  תנועת  של  הכולל  הזמן  אם   - רגיל  גשש 
הגל  ממשך  פחות  הוא   ”t“ הנבדק  בחומר 
המשודר, ישנה חפיפה ולא ניתן להפריד בין שני 

האותות )האות ההתחלתי והאות החוזר(. 

גשש כפול - כתוצאה מעיכוב אקוסטי ושבירת 
לחומר,  הגשש  בין  המפגש  בנקודת  הקול  גלי 
של  הדופן  בעובי  תלויות  המדידה  תוצאות 
החלק. ככל שהחומר דק יותר, כך נדרש תיקון 
אזור  יש  כפולים  לגששים  בנוסף,  יותר.  גדול 
פוקוס )בדרך כלל מילימטרים ספורים( וכאשר 
עובי החלק קטן ממרחק הפוקוס, האות החוזר 

של הגל הראשון חלש בהרבה מהבאים. 

משמעותית  בצורה  משפיעים  אלה  חסרונות 
ה-  שיטת  את  והופכים  הבדיקה,  תוצאות  על 
דופן  עובי  במדידת  יעילה  לבלתי   Pulse-echo
של חלקים שעוביים בסדר גודל דומה לאורכי 

הגל האולטרסוניים.

 FFT-שיטת ה

היא   )Fast Fourier Transform(  FFT-ה שיטת 
טכניקה מתמטית להמרה של אות מנתוני זמן 
מכשיר  של  בתצוגה  זו,  שיטה  ידי  על  לתדר. 
 ,)A-scan( אוסילוסקופ  או  אולטרסוני  בדיקה 
סינוס  גלי  של  לסדרה  להמיר את האות  ניתן 
של  ספקטרום  לקבל  ובכך  שונים,  בתדרים 
גבי  על  אחד  אלה  גלים  של  ההוספה  האות. 
השני בונה את אות האולטרסאונד ביצירת שיא 

בנקודות מסוימות וביטול בנקודות אחרות. 

כך  יותר,  קצר  האולטרסאונד  שאות  ככל 
שונים  והתדרים  יותר  רחב  שלו  הספקטרום 

יותר זה מזה. 

עובי קטן  דופן של חלקים בעלי  עובי  מדידת 
מאורך גל האולטרסאונד מבוססת על תופעת 
התהודה )רזוננס(. בשידור של גל אולטרסאונד 
בתהודה  להבחין  ניתן  הנבדק  לחלק  פס  רחב 
הוויברציה  מתדרי  לאחד  שתואמת  בתדירות 

הטבעיים של החלק )תדר הרזוננס שלו(. תנאי 
הרזוננס מתקיים כאשר עובי הדופן הוא בדיוק 

חצי מאורך הגל. כלומר: 

d = n*CL/2f

כאשר: 

d הוא עובי הדופן, 
CL היא מהירות הגל האורכי, 

f היא התדירות, ו-
אחת  ליחידה  )שווה  ההרמוני  המספר  הוא   n

לתדירות עיקרית(. 

האולטרסוניים  הבדיקה  ממכשירי  כמה 
המודרניים כוללים תוכנת עיבוד אות בשיטת 
של  הספקטרום  ניתוח  מאפשרים  וכך   ,FFT

מדידת עובי דופן לצינור בעובי הקטן מאורך 
 FFT )Fast Fourier Transform) גל בשיטת

ד”ר אלכס ליובימוב - חברת החשמל לישראל בע”מ 

תמונה 2. תצוגת A-scan של אות אולטרסאונד והספקטרום שלו: 
ב.  אות קצר של MHz 10 בעל פס רחב א. אות ארוך של 5MHz בעל פס צר  

טבלה 1. גששי אולטרסאונד בניסוי: 

No.
 Normal Probe

type
סוג גשש

,Frequency
MHz 

תדירות

,Diameter
mm 
קוטר

Bandwidth
at -20dB
רוחב פס

Manufacturer
יצרן

1 KBK 5 6 6.7 - 4.0 Krautkramer
2 Alpha 10 6.3 16.8 - 3.8 Aerotech
3 CLF4 15 6 18.0 - 9.8 Krautkramer
4 TLC-IST2008 20 13 20+ - 14.0 Infometrics

תמונה 1. אות קצר שנוצר בחפיפה של מספר 
גלי סינוס בתדרים שונים 
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האותות המתקבלים. מדידות ניסיוניות התבצעו 
 Sonotron’ ISONIC מסוג  פגמים  גלאי  בעזרת 
 ,0-20 MHz בין FFT 2005 בעל רוחב פס תדר
שמאפשר מדידה של חלקים דקים כמו לוחות 
פלדה בעובי מינימלי של 0.15 מ”מ. רוחב הפס 
של גשש האולטרסאונד הוגדר באמצעות האות 

 .20dB-החוזר בלוח פלדה בעובי 5 מ”מ ב

שיטת המדידה

כאשר גשש אולטרסאונד נמצא במגע אקוסטי 
עם החומר הנבדק, האות הראשוני )או השהיית 
האות החוזר( מלווה בצורת גל חדשה שנוצרת 
לקבלת  בחומר.  התהודה  מתופעת  כתוצאה 
תוצאות מהימנות יותר וכדי להימנע מהפרעה 
של ספקטרום האות הראשוני )תמונה 3a(, יש 
להפריד את הגל החדש מהאות הראשוני ולבצע 

 .)3b שלו )תמונה FFT ניתוח
רוחב הפס של גשש האולטרסאונד צריך להיות 
גדול מספיק על מנת לכלול את תדרי התהודה 
החלק.  של  הצפוי  העובי  לטווח  המתאימים 
בנוסף, מהירות הגל האורכי בחומר )CL( צריכה 
להיות ידועה. אם תדירות התהודה העיקרית 
נמוכה בהרבה מהתדירות ברוחב הפס הנמוך 
של הגשש, ייתכן שהרמוניקת התהודה של הגל 
האות  של   FFT-ה בניתוח  תופיע  לא  הראשון 
)תמונה 4a(. אולם, הרמוניקת התהודה של הגל 
השני ומעלה יופיעו )תמונה 4b(, וניתן לחשב את 

עובי דופן החלק לפי: 
a) d = n*CL / 2* f n    or   b) d = CL / 2*(f n+1 - f n )

כאשר: 
d הוא עובי הדופן, 

CL היא מהירות הגל האורכי, 

n הוא המספר ההרמוני, ו-
fn ו-fn+1 הן שתי תדירויות הרמוניות עוקבות. 

מדידות עובי דופן של דגימות של חומרים שונים 
מוצגות בטבלה 2. העובי נומינלי נמדד בעזרת 
קליבר דיגיטלי )בעל דיוק של 0.01 מ”מ(.      

תמונה 3. ספקטרום אות גשש CLF4 במדידת לוח פלדה בעובי 0.2 מ”מ. 
b. אות הרזוננס בלבד     a. האות החוזר + אות הרזוננס

תמונה 4. תדירויות הרמוניות שהתקבלו במהלך הבדיקה: 
ב. אלומיניום בעובי 0.5 מ”מ )הרמוניקה של גל שני( זכוכית בעובי 1 מ”מ  

טבלה 2. תוצאות מדידות עובי דופן של דגימות חומרים שונים:

Material

Sample
thickness, mm

עובי

Probe
Type

סוג הגשש

 Sound speed,
mm/µS

מהירות הגל

 Resonance
frequency, MHz
תדירות תהודה

 Wall thickness
(calculated), mm

עובי הדופן

Carbon steel
0.15 CLF4 5.89 18.92 0.155
0.20 CLF4 5.89 14.86 0.198
0.30 CLF4 5.89 9.78 0.302

Aluminum
0.28

 

TLC-IST2008 6.31 11.29 0.279
Alpha 6.31 11.35 0.278
CLF4 6.31 11.33 0.278

Copper
 

0.13 TLC-IST2008 4.75 17.87 0.132
0.30 Alpha 4.75 7.85 0.302

Steel transf. 0.20

Alpha 5.89 14.77 0.199
TLC-IST2008 5.89 14.25 0.206

CLF4 5.89 14.23 0.206

Stainless steel
(tube) 0.71

CLF4 5.74 3.97 0.721
KBK 5.74 3.98 0.721
Alpha 5.74 4.0 0.717

 Titanium
(tube) 0.72 CLF4 6.07 4.18 0.726

KBK 6.07 4.20 0.722
Glass 1.0 Alpha 5.64 2.76 1.02

 Brass 0.50

Alpha 4.37 4.43  0.493
CLF4 4.37 4.41 0.495

 TLC-IST2008 4.37 4.39 0.497

תמונה 5. גשש CLF4: פלדה בעובי 0.15 מ”מ: )5.89/18.92/2 = 
.)0.155mm

תמונה 6. גשש CLF4: פלדה בעובי 0.2 מ”מ:     )5.89/14.55/2 = 
)0.202mm

תמונה 7. גשש KBK: צינור טיטניום בעובי 0.72 מ”מ: = 6.07/4.2/2( 
0.722 mm(

דוגמאות למדידת עובי 



חדשות אל הרס17

חודר  בנוזל  הורסת  הלא  הבדיקה  לשיטת 
אי-רציפויות  לזיהוי  המשמשת  פלואורסנטי, 
על פני השטח של חלק, יתרונות רבים. שיטה 
יחסי,  באופן  זולה  מהירה,  פשוטה,  היא  זו 
וניתנת ליישום על מגוון רחב של חומרי מבנה 
והבדיקה  מאחר  אולם,  גיאומטריות.  וצורות 
עליונה  חשיבות  יש  במהותה,  ויזואלית  היא 
באזור  הסביבה  תנאי  של  לסטנדרטיזציה 
תפעוליים  פרמטרים  על  והקפדה  הבדיקה 

מוגדרים לאורך המשמרת ומידי יום. 

שגרה קבועה של בדיקות יומיות לווידוא שמישות 
 ,)Check-list( מערך הבדיקה בהתאם לשאלון כתוב
)כגון  ייחוס סטנדרטית  יומית של לוחית  הרצה 
Sherwin PSM-5 / TAM Panel( עם פגמים בעלי 
גודל וצורה ידועים, כיול תכוף של ציוד המדידה 
והבדיקה, מעקב יומי אחר תנאי הסביבה באזור 
הבדיקה ותיעודם – כל אלה חשובים ביותר על 
מנת למזער ככל הניתן את השפעתם של פרמטרים 
סובייקטיביים הספציפיים למפעיל שמבצע את 
בין  הבדיקה  בתנאי  השונות  והקטנת  הבדיקה, 

ימים שונים.

ניתן להתרשם מהדרישות הרלוונטיות לתעשיות 
 Nadcap ה- משאלוני  והביטחון  התעופה 
 National Aerospace and Defense Contractors)

Accreditation Program( הרלוונטיים.

  AC7114/1 - Audit Criteria for השאלון 
 Nondestructive Testing Facility Penetrant
התפעוליות  הדרישות  את  מפרט   Survey
ודרישות בקרת התהליך מארגון המבצע בדיקות 

אל-הרס בנוזל חודר.

התקן  על  היתר(  )בין  מתבסס  זה  שאלון 
הבינלאומי:

ASTM-E-1417- Standard Practice for Liquid 
Penetrant Examination

שאלון:
AC7114 - Audit Criteria for Nondestructive 
Testing (NDT) Suppliers Accreditation 
Program 

לא  בדיקות  עובדי  הסמכת  דרישות  את  מפרט 

הורסות בארגון, אופן תחזוקת ההסמכות, תיעוד 
שלבי ההסמכה, אישורים, מבחני הסמכה ועוד. 

התקן הישים העיקרי הינו:
NAS 410   -NAS Certification and Qualification 
of Nondestructive Test Personnel

לשאלונים העיקריים קיימים שאלונים נלווים 
ספציפי  באופן  שמתייחסים   )Supplementary(

לדרישות מיוחדות של הלקוחות השונים:

לדרישות  התייחסות  מכיל   AS7114S שאלון 
הנלוות  השונים,  הלקוחות  של  ספציפיות 
עובדים  )הסמכת   AS7114 שאלון  לדרישות 

לתהליך הבדיקה(.

AS7114-1S מכיל התייחסות לדרישות  שאלון 
לדרישות  בנוסף  שונים,  לקוחות  מיוחדות של 

.AS7114 השאלון הכללי

הנגזרות  הדרישות  עיקרי  של  תמצית  להלן 
והתקנים   AC7114/1-ו  AC7114 משאלונים 

הישימים שבבסיסם: 

פיקוח של גורם מוסמך )רמה 3(

ארגון המבצע בדיקות לא הורסות נדרש למנות 
 ,)Responsible Level 3(  3 ברמה  אחראי  גורם 
 .NAS 410/EN4179 לתקן  בהתאם  מוסמך 
אדם זה יכול להיות עובד מן המניין בארגון או 
ידי הארגון.  על  נשכרו  חיצוני ששירותיו  יועץ 
מינוי רשמי  נדרש בכתב   3 גורם אחראי רמה 
הורסות.  לא  בדיקות  המבצע  הארגון  מטעם 
לגורם זה הסמכות המקצועית הבלעדית בכל 
הנוגע לנוהלי עבודה כתובים, תצורת מסמכים 
רלוונטיים, הכשרה והסמכה של עובדים לרבות 
כתיבת מבחני ההסמכה בהתאם לדרישות תקן  
NAS410 ופיקוח אחר מהלך תקין של הבחינות, 

ובחירת חומרים, ציוד ושיטות לבדיקה. 

באחריות רמה 3 לאשר כל מסמך מבוקר רלוונטי 
לבדיקות לא הורסות, וכן את פרוצדורות הבדיקה 
)בהתאם  הנבדק  לחלק  והספציפיות  הכלליות 

למפרט הלקוח הישים ודרישות השרטוט(.

למעשה, רמה 3 הוא הגורם האחראי לווידוא 
פרשנות נכונה ויישום מלא של דרישות לקוח 

בביצוע  )החל  הנבדק  לחלק  הרלוונטי  הקצה 
נכון של תהליך ההכנה וכלה בבחירת קריטריון 

הקבלה המתאים בשלב פיענוח הממצאים(.

הסמכה  הליך  עובדים,  הכשרת  מסלול 
ותחזוקת הסמכות

בתהליך  עובד  כל  ההסמכה,  מתהליך  כחלק 
לפי  קורס  לעבור  חייב  חודר  בנוזל  ביקורת 
ומאושר   NAS410 לדרישות התואם  סילבוס 

על ידי רמה 3.

מועמד להסמכה לתהליך ביקורת בנוזל חודר 
נדרש לעבור סדרה של בחינות בהתאם לסיווג 
 /  1 )רמה  ורמת ההסמכה הנדרשת  המקצועי 
רמה 2(. תוכן ומבנה הבחינות, מספר השאלות, 
ידי  על  ועוד מוכתבים  ציון המעבר המינימלי 
ותיוק  הציון  מתן  הבחינה,  מהלך   .NAS410
הבחינה בתיק העובד הרלוונטי הם באחריות 

ובאישור רמה 3.

בבדיקות  העוסקים  העובדים  כלל  הסמכות 
אל-הרס )לרבות רמה 3( דורשות חידוש אחת 

ל-5 שנים.

אחת לשנה לפחות יש לבצע סקירת ביצועים 
העוסק  עובד  כל  של   )Performance Review(
בבדיקות לא הורסות בארגון. סקירת הביצועים 
מבוצעת על ידי גורם אחראי רמה 3 או אדם 
ברמה 2 שמונה על ידו. ממצאי סקר הביצועים 
כתנאי  אחראי   3 רמה  של  בחתימתו  יאושרו 
להמשך פעילותו של העובד שביצועיו עומדים 
לבדיקה. יש לתייק את תיעוד סקירת הביצועים 

בתיק העובד הרלוונטי.

בקרת תהליך וניהול הרשומות

נדרשים  חודר  בנוזל  הבדיקה  תהליך  מפעילי 
לנהל רישומים של חלקים שנבדקו במחלקה, 
באופן שמאפשר עקיבות מלאה להזמנת הרכש 
הישים  הבדיקה  מפרט  לדרישות  הלקוח,  של 
קבלה/דחייה  לקריטריון  הלקוח  ולדרישת 
המתאים לחלק הנבדק. כמו כן נדרשת עקיבות 
מלאה בין כל חלק נבדק למפעיל שבדק אותו. 

דרישות מתהליך הביקורת בנוזל חודר 
עבור תעשיית התעופה

אולגה שצמן, טכנולוגית מפעל אלגת שרותי גימור תעופתי - קיבוץ אלונים



חדשות אל הרס18

מפעילי התהליך מחויבים לנהל יומן של פרמטרים 
בהתבסס  ורישום  לבקרה  הנדרשים  תהליכיים 
על דרישות ASTM E1417, דרישות הבסיס של 
לשיטות  בהתאם   – הלקוחות  ודרישות   Nadcap

הבדיקה הנמצאות בשימוש בארגון.

בתחילת כל יום עבודה, על המפעילים להריץ 
ולבדוק עבור כל שיטת בדיקה קיימת לוחית 
מראש  ידועים  פגמים  בעלת  סטנדרטית  כיול 
תחת  הנצפות  האינדיקציות  את  ולהשוות 
תאורת  UV לתצלום הלוחית, המשמש לייחוס. 
זוהי הבדיקה החשובה ביותר להבטחת הדירות 
תהליך הבדיקה, היות והיא מייצגת את תהליך 
הידועים  הפגמים  בחזות  שינוי  כולו.  העבודה 

בהשוואה לתמונת הייחוס מחייב עצירת תהליך 
הבדיקה עד לאיתור הגורם לשוני.

לוחית הבדיקה עצמה נדרשת בבדיקה בתדירות 
חלו  לא  כי  לוודא  מנת  על  לפחות,  שנתית 
הידועים  הפגמים  בגודל  מהותיים  שינויים 
שינויים  מאפשרת  אווירית  )תעשייה  מראש 
המצולם  למצב  ביחס  היותר  לכל   ±25% של 

בתמונת הייחוס(.

בדיקות תקופתיות נוספות הנדרשות בתהליך 
 ASTM E-ל )בהתאם  חודר  בנוזל  הבדיקה 

:)1417

בדיקה תקופתית של חומרי הבדיקה )רמת זוהר 

חומר חודר, בדיקות לאיתור זיהומים בחומרים 
בתהליך, תכולת מים בחומרי התהליך, ריכוזים 
ובדיקת  חודר  חומר  להסרת  עזר  חומרי  של 

חומרי פיתוח(.

 - )UV בדיקת עוצמות תאורה )אור לבן ואור 
 ,ASTM E 1417, בהתאם לגבולות המותרים על פי

Nadcap ודרישות לקוח.

בתחומים  הן  העבודה  שטמפרטורות  וידוא 
המותרים. 

וידוא לחצים מתאימים של אויר ומים בתחנות 
העבודה השונות.

יתאימו  לבדיקה  המשמשים  החומרים  כלל 
.AMS2644 לדרישות התקן

לסיכום:

ההקפדה על סטנדרטיזציה של תהליך הבדיקה 
בנוזל חודר, ביצוע שגרה קבועה ומדוקדקת של 
בדיקות בקרת תהליך, מדידה ותיעוד של כלל 
הפרמטרים העלולים להשפיע על מהלך ותוצאות 
הבדיקה ושמירת פרמטרים אלה בתחום ערכים 
מוגדר וקבוע – כל אלה מבטיחים את הדירות 
תהליך הבדיקה ומהווים ערובה לאמינותה של 
השיטה ככלי לזיהוי פגמים על פני שטחו של 

רכיב מוטס ולמניעת כשל ברכיב זה.

מימין, ממצאי הבדיקה בצבע חודר תחת אור שחור. משמאל, מראה החלק הנבדק. 
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גידולו של שוק הבל”ה

ארגונים רבי ענפים עם שלוחות ובנות המכסות 
אזורים גיאוגרפיים נרחבים הולכים ומתרבים. 
הייצור,  תחומי  כל  את  מכסים  אלו  ארגונים 
השירות והסחר. ארגונים אלה זקוקים לבל”ה 
באוגוסט  שפורסם  מקיף  מדו”ח  שעולה  כפי 
יגדל  הבל”ה  ששוק  מעריך  הדו”ח   .]1[  2015
מ-2.3 ביליון דולר בשנת 2014 ל-4 ביליון דולר 
הזדקנות  היא  העיקרית  הסיבה   .2020 בשנת 
והעלות  המפותחות  בארצות  תשתיות  של 
הגבוהה של כשל בהן לעומת עלות הבדיקות. 
במספר  מהגידול  מתקבלת  נוספת  תנופה 
הפרויקטים להקמת תשתיות באסיה פסיפיק 
ודרום אמריקה. כמו כן מתרבות שם הדרישות 
רמות  על  ולפיקוח  לבטיחות  הרגולטוריות 

הפליטה לסביבה. 

את  כוללים  מדובר  עליהם  הבל”ה  שרותי 
הבדיקות השכיחות ברדיוגרפיה, אולטראסוניקה, 
חלקיקים מגנטיים, אלקטרומגנטיות, חומרים 
אקוסטית  פליטה  ויזואליות,  חודרים, 
ותרמוגרפיה. שירותים אלו נדרשים בתחבורה 
אווירית, ימית, יבשתית, בתחנות כוח, צנרת גז 
ונפט ובתשתיות התעשייתיות. פיענוח התוצאות 
מתבסס על השוואה עם תוצאות בדיקה קודמות 
ולכן יש יתרון ל”בסיס מידע” של אותה מעבדה 
לגבי אותו מיקום בדיקה או פריט )לדוגמה אותו 
מטוס או אותו כלי ימי גם אם הבדיקות נערכו 

במקומות שונים בעולם(.

מעבדת בל”ה עתידית

כדי לחזות את ארגונה של המעבדה העתידית יש 

להתבסס על ניסיון טכנולוגי קיים, על חידושים 
טכנולוגיים אשר ניצנים מהם כבר נראים וכן על 
ניתוח מגמות ושיפוט מומחים ]2[. הטכנולוגיות 

הפורצות עליהן מסתמך המשך הניתוח הן:

•תקשורת ניידת: מילולית, חזותית, דיגיטלית  	
בנפחים גדולים

•תקשורת מהירה בפס רחב 	
פסי  של  בדיקה  לדוגמה  מלאכותית,  •בינה  	
רכבת תוך ניצול בינה מלאכותית]3[ , ראה 

ציור 1

[; רובוטים אוטונומיים; רובוטים  • רובוטים ]4	
אינטליגנטים ]5[; עבודת רובוטים בצוותים 

]6[

) • 	Big Data( טיפול במאגרי מידע גדולים

והוכחה  נוסתה  פותחה,  האמינה  התקשורת 
במספר תחומים. לדוגמה בניתוח רפואי המבוצע 
על ידי רובוט הנמצא בחדר ניתוח באתר מסוים 
מרוחק.  במרכז  נמצא  המומחה  המנתח  בעוד 
מפני  ההתראה  מערכת  היא  נוספת  דוגמה 

צונמי ]7[.  

זמינים  ואינטליגנטים  אוטונומיים  רובוטים 
)ראה  קירות  על  לטיפוס  מיועדים  והם  כיום, 
ולביצוע  בצנרת  לזחילה  לשחייה,   ,)2 ציור 

בדיקות לא הורסות מסוגים שונים.

עידוף  מיון,  זיהוי,  מאפשרת  מלאכותית  בינה 
מהיר של ממצאים מתוך מאגר גדול של ידע, 
וזהו השלב החשוב בפיענוח המידע המתקבל 
פגמים  של  סיווג  לדוגמה  ראה  מהבדיקות. 

המתקבלים מבדיקה אולטראסונית ]8[

באמצעות טכנולוגיות אלו צפויה מעבדת בל”ה 
דרך  את  שלה,  הארגוני  המבנה  את  לשנות 

פעולתה ואת היקף שירותיה. 

המעבדה תהיה מעבדה גלובלית, כלומר פועלת 
והקשר  השליטה  כאשר  גיאוגרפי  מקום  בכל 
נעשים על ידי תקשורת מקוונת. במאמר שהוצג 
בכנס של העמותה הישראלית לבל”ה ב- 2013 

נתנו למעבדה זו את השם : טלבל”ה.

 ,)3 ציור  )ראה  המעבדה  של  הארגוני  המבנה 
יתבסס על “מרכז מומחיות ובקרה” אליו יהיו 
קשורים מומחי בל”ה ברמה III ומומחים לניתוח 
נתונים, ניתוח ממצאים ואפיון כשלים. מסונפות 
האתרים  על  השולטות  רכזות  תהיינה  למרכז 

בהם מתבצעות הבדיקות.

בל”ה  ברמת  ברובם  יהיו  באתרים  העובדים 
באתר  הנעשה  כל   .II ברמה  יהיו  וברכזות   I
הבדיקה יפוקח וינוטר על ידי הרמה המקצועית 
ההנחיות  תגענה  גם  ומשם  יותר  הגבוהה 
להמשך הבדיקה, לשינויים ולשיפורים. הדוחות 

ללקוחות יופקו במרכז המומחיות והבקרה.

שיטות בדיקה

בדיקות שגרתיות החוזרות על עצמן תתבצענה 
על ידי רובוטים. הכנסת הרובוטים האוטונומיים 
מאפשרת גמישות  ופעולה רציפה גם באזורים 
עם תנאי סביבה קיצוניים ובמקומות שהגישה 

אליהם קשה.  

מעקב אחר תוצאות מבדיקות “ניטור בריאות” 
ומקרים  ברכזות  יתבצע   )Health monitoring(
במרכז  להחלטות  מידית  יועברו  חריגים 
המומחיות. דוגמאות ל”ניטור בריאות” בתחום 

יתרונות של מעבדת בל”ה גלובלית
פרופ’ עמוס נוטע

הנדסת איכות ואמינות, המכון הטכנולוגי חולון; המכללה האקדמית כנרת

ציור 1: סדק באדן של פסי רכבת שהתגלה 
בבדיקה רובוטית ]3[

ציור 2: רובוט מטפס על קירות ]5[

ציור 3: מבנה ארגוני של מעבדה גלובלית
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בדיקה  באמצעות  אזרחית  והנדסה  התעופה 
אולטראסונית ניתן למצוא ב-]9[. היתרונות של 

“ניטור בריאות” הם:

- בטיחות ואמינות משופרות

- הקטנת עלות ביצוע הבדיקות

- ניטור נמשך בזמן אמת כאשר הפריט בפעולה, 
עוברים  שונים  עומסים  כאשר  גשר  לדוגמה 
עליו )ראה ציור 4(, אנייה בשיט, טורבינת רוח, 

וכדומה.

היתרונות העיקריים של מעבדת טלבל”ה:

•מאגר מידע מצטבר וחידושים המאפשרים  	
אמינות גבוהה באיתור וזיהוי חריגות

ובדיקתו  נייד  מתקן  של  מצב  אחר  •מעקב  	
באתרים אליהם הוא מגיע או בצורה מקוונת 

בזמן אמת

•שירות גלובלי לחברות גלובליות 	

•העסקת מומחים מהשורה הראשונה, ניצול  	
במספר  זמנית  בו  העסקתם  ידי  על  זמן 

פרויקטים המתרחשים באתרים שונים

אשר  ויקרות  גדולות  בתוכנות  •שימוש  	
את  ותשרתנה  המומחיות  במרכז  תופעלנה 
כל האתרים. הן  תאפשרנה איחוי של מידע 

ממקורות בדיקה שונים וממאגרי מידע. 

•העברה מידית של ניסיון נרכש מאתר מסוים  	
לכל רשת האתרים

לבצע  שניתן  מקיפות  בדיקות  •באמצעות  	
תתקבל הסתברות גילוי גבוהה יותר. 

מעבדה גלובלית תוביל את תחום הבל”ה אל 
מרחב החיזוי שהינו מעבר לתחום הגילוי.

ההסמכה  בתהליך  לשינוי  יגרום  הזה  הרעיון 
יסמיך  ‘מי  כגון  שאלות  עם  להתמודד  יש  כי 
צורך בהסכמים  יש  ‘האם  זה?’,  מעבדה מסוג 
לדרישות  יתווסף  ‘מה  חדשים?’,  בינלאומיים 

 ’?III הידע של ממומחה בל”ה ברמה

ויכנס  הנוכחי  ממצבו  ישתנה  הבל”ה  תחום 
לעידן חדש.
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  לבריאותך ובטיחותך הישאר ירוק 

  מוגש מטעם עמותת עור ירוק 
  ? אבל האם מתאים לקו צבע חודר זוהר, עיצוב נחמד לשלט בטיחות

  
 

לבריאותך ובטיחותך 
הישאר ירוק 

מוגש מטעם עמותת עור ירוק 

עיצוב נחמד לשלט בטיחות, אבל האם 
מתאים לקו צבע חודר זוהר? 
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בקרה בזמן אמת על תפקוד מכונות 
בעלות רכיבים מסתובבים 

הדרכים  כמגוון  מוגדרת  אמת  בזמן  בקרה 
מתמשך  מידע  או  אמת,  בזמן  מידע  להשגת 
 off line( )on( המפעל.  מכונות  מצב  לגבי 
ניטור המשלבות חומרה עם  - מערכות   )line
תוכנה יכולות להבטיח למפעל מידע זמין עם 
“יד על הדופק” על כל פעימה של כל מכונה, ועל 
בעזרת חומרה  כשירותן של המכונות במפעל. 
ניידת עם תוכנות שונות, מוניטורים עצמאיים 
של בטיחות, ומערכות דיאגנוסטיות למערכות 
הבקרה On-line של המפעל כולו, ניתן לספק 

מענה לדרישות המפעל. 

סימני תקלה כלליים 

תקלות במכונות מסתובבות יכולות לבוא לידי 
ביטוי במספר דרכים: 

•עליה או ירידה בטמפרטורת המסב 	
•רטט מכאני או אקוסטי  	

•ירידה בביצועים 	
•עליה בפליטת חומרים  	

ברטט  בעלייה  להבחין  ניתן  קרובות  לעיתים 
מכאני לפני הופעת הסימנים אחרים. 

הרטט  תמונת  על  משפיע  מסתובב  רכיב  כל 
ידי  על  אלו  השפעות  לזהות  ניתן  הכוללת. 
ליצור  ובכך  השונים,  למרכיביו  הרטט  פירוק 

תמונה יותר ברורה ולחשוף את הסיבות לרטט. 
השיטה הנפוצה ביותר להשגת מידע זה נקראת 
ניתוח טווח תדר המכונה- FFT. עם זאת, חלק 
מהתקלות ניתנות לזיהוי בצורה פשוטה יותר, 
דרך ניתוח שלב אחד בלבד, כגון תקלת קו לא 
מאוזן. זאת מכיוון ש-FFT אינו מראה מידע 
לפי שלבים. עבור תקלות אחרות כגון תקלות 
ציוד, נדרשת חותמת הזמן המקורית או ניתוח 

ספקטרום. 

מדויק  באופן  תקלות  אבחון  זאת,  עם  יחד 
התמקצעות  הדורשת  מורכבת  משימה  הוא 
רעידות  תמונות  בניתוח  ניסיון  אינטנסיבית, 

ורטט, ומידע טכני מפורט על המכונה. 

זיהוי תקלות 

קיימות טכניקות רבות למדידת רעידות ורטט, 
אך לא כולן מתאימות לכל הצרכים השונים. 
האתגר המרכזי בתחזוקת מכונות טמון בבקרת 
אם  או  תקינה  המכונה  אם   - המכונה  מצב 
המסבים בתהליך שחיקה. אם קיימת בעיה, יש 
לדעת את הזמן המשוער לכישלון המכונה, ואת 
מהות התקלה הנוצרת. טכניקות חדישות כמו 
חיישנים המודדים בו זמנית רעידות וטמפרטורה 
ותוכנות ניטור המתריעות על כשל צפוי מסייעות 
לגילוי כשלים אפשריים. לחלופין, גילוי של כשל 
ללא התרעה ממערכות הניטור מסייע לאיתור 
תקלות במערכות אלה. ספקטרום ה-CPB, שלו 
ככלי  הוכח  גבוהים,  ורזולוציה  תדירות  טווח 
הטוב ביותר לזיהוי תקלות. בחירת הטכניקה 
מסתובבות  במכונות  תקלות  לזיהוי  הנכונה 
מאפשרת זיהוי התקלות לפני קריסת המכונה, 
וכתוצאה מכך חסכון בעלות נזקים כגון ציוד 

פגום והשבתת הייצור.  

ציוד סובב כמקור ליצירת כשל 
במכונות מסתובבות

מסבים כדוריים 

לכשלים במסבי אלמנט סיבובי מגוון רחב של 
התקלה  במיקום  תלויה  שתדירותן  השפעות, 
באלמנט הסיבובי, למשל בצד החיצוני, הפנימי, 
או במקום אחר במסבים. בשלבים הראשונים 
המסב,  של  המאקרו  ברמת  היא  כשהתקלה 
קיימים הבדלים  בגובה המשרעת  של הרעידות, 
בתדירויות מתדר נמוך ועד ל- 300 קילו-הרץ. 
כשלים אלה גורמים לתהודות מבניות ולסדרה 

של רעידות ברמות שונות.

של  הרקע  ברטט  נבלע  מהמסב  הרעידה  אות 
המכונה וקיים קושי במציאת טווח התדירות 
שבו אות הרעידה מהמסב יופיע בצורה ברורה 

יותר משאר אותות הרעידות במכונה. 

הגלום  הזמן  על  מהסתכלות  יותר  טובה  דרך 
החתום היא בדיקת קצב החזרה על ידי ניתוח 
את  לחשב  ניתן  המתפרצות.  הרעידות  פתח 
קצב החזרה של ההתפרצויות בעזרת מידע על 
ושימוש בטכניקות קלאסיות פשוטות.  המסב 
אולם, חישוב זה מניח שקיימת תנועה מתגלגלת 
בלבד, כשבמציאות קיימת גם תנועה מתגלשת, 
בלבד.  כהערכה  למשוואה  להתייחס  יש  ולכן 
צורות משרעת שונות יכולות ליצור גם אפקט 

רעידות צד.

מאגרי  קיימים  מודרניות  תחזוקה  בתוכנות 
מידע שלפיהם נקבעת רמת הרעידות המותרת  
את  לפשט  במטרה  שונים,  מיצרנים  במסבים 
החישובים הללו. תנודות המסב יכולות לסייע 
בניתוח רעידות במסבים. מאגרי המידע מכילים 
בדרך כלל מידע על מספר רב של סוגי מסבים 

בהתאם ליצרן המסבים.

מסבי החלקה

מסבי החלקה משומנים, בלחץ גבוה או נמוך, 
שימושיים ביישומים מסוימים ובעלי יתרונות 

על מסבים בעלי אלמנט כדורי:
•עלות נמוכה יחסית 	

בדיקות אל הרס באמצעות 
מערכות ניטור רעידות לציוד סובב

חיים ליבה, מנהל חברת אלינה טכנולוגיות

 
 

 

 

 סימני תקלה כלליים 

 : תקלות במכונות מסתובבות יכולות לבוא לידי ביטוי במספר דרכים

 עליה או ירידה בטמפרטורת המסב ●

 רטט מכאני או אקוסטי  ●

 ירידה בביצועים ●

 
 

 

 

 סימני תקלה כלליים 

 : תקלות במכונות מסתובבות יכולות לבוא לידי ביטוי במספר דרכים

 עליה או ירידה בטמפרטורת המסב ●

 רטט מכאני או אקוסטי  ●

 ירידה בביצועים ●

 עליה בפליטת חומרים  ●

 . לעיתים קרובות ניתן להבחין בעלייה ברטט מכאני לפני הופעת הסימנים אחרים

ניתן לזהות השפעות אלו על ידי פירוק . כל רכיב מסתובב משפיע על תמונת הרטט הכוללת
השיטה . ובכך ליצור תמונה יותר ברורה ולחשוף את הסיבות לרטט, הרטט למרכיביו השונים

חלק , עם זאת. FFT -קראת ניתוח טווח תדר המכונההנפוצה ביותר להשגת מידע זה נ
כגון תקלת קו לא , דרך ניתוח שלב אחד בלבד, מהתקלות ניתנות לזיהוי בצורה פשוטה יותר

עבור תקלות אחרות כגון תקלות . אינו מראה מידע לפי שלבים FFT- זאת מכיוון ש. מאוזן
 . נדרשת חותמת הזמן המקורית או ניתוח ספקטרום, ציוד

אבחון תקלות באופן מדויק הוא משימה מורכבת הדורשת התמקצעות , יחד עם זאת
 . ומידע טכני מפורט על המכונה, ניסיון בניתוח תמונות רעידות ורטט, אינטנסיבית

 

 
 

 

 

 זיהוי תקלות 

. אך לא כולן מתאימות לכל הצרכים השונים, קיימות טכניקות רבות למדידת רעידות ורטט
אם המכונה תקינה או אם  -חזוקת מכונות טמון בבקרת מצב המכונה האתגר המרכזי בת

, יש לדעת את הזמן המשוער לכישלון המכונה, אם קיימת בעיה. המסבים בתהליך שחיקה
טכניקות חדישות כמו חיישנים המודדים בו זמנית רעידות . ואת מהות התקלה הנוצרת
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•חיכוך נמוך יותר 	
•קיבולת טעינה גדולה יותר 	

•קטנים יותר באופן יחסי 	
המרחקים  לאור  גדול  תמיכה  ריסון  •בעלי  	

שבין פני השטח של המסב לציר ההחלקה

כדי לבדוק את רמת הרעידות במסב החלקה יש 
צורך בחיישנים ללא מגע המספקים מידע על 
תזוזת המוט ההידרוסטטי וההידרודינמי ביחס 
למסב. תצורות שונות של מסבי החלקה יכולות 
לצמצם את השפעותיו של לחץ שמן לא מאוזן 
המסב  של  נוקשות  לאור  המסבים.  במרווחי 
בצירים הניצבים, החיישנים ממוקמים בזווית 
של 90 מעלות אחד לשני במישור מחוגי, כדי 
לקבוע את התנוחה הסטטית של המוט והתזוזה 

הדינאמית שלו בזמן הסיבוב. 

המוט  מעגל  של  ניתוח  מאפשרת  זו  תצורה 
במהלך הסיבוב כדי לספק מידע לאיתור מקור 
לגילוי  מסייעת  המעגלית  הצורה  הבעיות. 
הכיוון של הגורם לרעידות, שעשויות להתרחש 
גם במצב של חוסר איזון של המערכת, כאשר 

הגורמים עשויים להיות:
•חוסר איזון 	
•מוט עקום  	

וור • שי	
•חיכוך 	

ובעיות  משימון  כתוצאה  רטט  או  •רעידה  	
נוספות

בקרת בטיחות 

ייצור  נכס  הן  מודרניות  תעשייתיות  מכונות 
חשוב הממונע על ידי מערכות בקרה ממוחשבות. 
תקלות מכאניות כתוצאה משימוש יתר, לחץ, 
לגרום  עלולות  מוטעית  הפעלה  או  שחיקה 
הנזק  פתאומי.  באופן  לקרוס  אלו  למכונות 
רק  לא  ביטוי  לידי  לבוא  עלול  מכך  כתוצאה 
אלא  הייצור,  והפסד  המכונה  תיקון  בעלויות 

גם ב: 

•פציעה  	
•נזק סביבתי 	

•נזק משני למכונות אחרות 	
על מנת למזער נזקים חובה לכבות את המכונה 
בקרת  מערכת  מתרחש.  חמור  שכישלון  לפני 
שינויים  אוטומטי  באופן  מאתרת  הבטיחות 
במדידות רטט פס רחב ופס צר, משווה אותם 
לגבולות שהוגדרו קודם לכן, ומכבה את המכונה 
באופן מידי אם הרטט עובר את הגבול שהוגדר. 

לצורך כך מערכת בקרת הבטיחות חייבת להיות 
מדויקת ואמינה. 

בקרת ביצועים 

מידע בנוגע לרטט הטבעי של המכונות נאסף 
ומתועד ברישום של היסטוריית פעולת המכונות. 
פעולה  בזמן  המכונה  רטט  את  כולל  המידע 
רגילה, וכמו כן טווח הרטט הטבעי שהמכונה 

יוצרת. 

בבקרת הביצועים נלקח המידע הגולמי ומנותח 
על מנת: 

•לעקוב אחר תקלות במאפייני פעולת המכונה  	
כדי למזער עלויות 

•לשפר יעילות על ידי בקרה של שינוי בביצועי  	
הרכיבים השונים

•להבין את התנהגות המכונה בצורה טובה  	
יותר 

•לקבל החלטות תחזוקה טובות יותר   	
הטמעה של בקרת ביצועים ובקרת רטט הופכת 
את כל המידע הרלוונטי מהעבר לזמין בהווה. 
בנוסף, הטעמה זו מספקת מבט כולל המאפשר 
ולמשתמשים  שונות  לדרישות  מענה  מתן 

שונים.

המשתמשת   ,ISONIC DUET טכנולוגיית 
ב-Phased Array (PA) אולטראסוני לבחינה של 
ריתוכים אורכיים והיקפיים, התקבלה והפכה 
לסטנדרט הבחינה לבדיקות דוודים ותאי לחץ 
 FMC, החברות  בקרב  בשימוש  ונמצאת  בסין 
DNV, Applus RTD, Veritas, Gazprom וחברות 

מובילות נוספות בתעשייה. 

הציגה   Sonotron NDT חברת   ,2012 בשנת 
 ISONIC המהפכנית  השיטה  את  לראשונה 
DUET לבדיקת איכות ריתוכים באמצעות זוג 
צדיו  משני  הריתוך  את  הסורקים   PA חיישני 
בו זמנית. בדיקת הריתוך מתבצעת באמצעות 
 ISONIC מסוג  פגמים  לגילוי  נייד   PA מכשיר 
UPA Scope 2009 או ISONIC 2010. מכשירים 
 Sonotron NDT חברת  ע”י  מיוצרים  אלו 

הישראלית בעלת נציגויות ברחבי העולם.

בזמן הסריקה בשיטת ISONIC DUET זוג גששי 
ה-PA מורכבים בסורק כך שהם פונים זה אל 
זה וכל גשש מכסה באמצעות סריקה גזרתית, 
)pulse echo(, את כלל  וקליטה  בשיטת שידור 
מהחום.  המושפע  האיזור  ואת  הריתוך  שטח 
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שטח הסריקה של כל גשש נקבע על ידי הזזת 
הקרן בגזרה מסוימת, וניתן ליצור מספר גזרות 
הסריקה,  ביצוע  לפני  הצורך.  במידת  חופפות 
הריתוך  של  המאפיינים  את  מגדיר  המפעיל 
כגון: עובי החומר, קוטר )לריתוכים אורכיים( 
החיצוניות  הריתוך  )קצוות(  שפות  ומאפייני 
והפנימיות כך שתמונת החתך נוצרת עבור כל 
גשש לאורך כל הריתוך. שימוש בסריקה משני 
צידי הריתוך בו זמנית מעלה את הסיכוי לגילוי 
או  התכה  חוסר  כמו  למינאריים  פגמים  של 
סדקים. באמצעות הרכבת התמונות הנוצרות 

מהגששים זו על גבי זו ניתן להבחין בין פגמים 
למינאריים ופגמים ניפחיים.

 )pulse echo( השימוש בשיטת השידור וקליטה
ניתנות  תומן בחובו הגבלות מסויימות שאינן 
לפיתרון גם באמצעות מספר סריקות גזרתיות, 
לכן השימוש בסריקת TOFD להשלמת הבחינה 
נחוץ ברוב המקרים. בכדי לקצר את זמן ביצוע 
 TOFD-הבחינה, השוק דורש כי ביצוע סריקת ה
את  המכסה  הגזרתית  הסריקה  בזמן  תעשה 

שטח הריתוך.

ISONIC DUET הינה השיטה היחידה המציעה 
זוג גששי  TOFD באמצעות  ביצוע של סריקת 
 TOFD כך שאין עוד צורך בשימוש בגששי PA-ה
יעודיים. דבר זה מפשט את המכניקה המשמשת 
למינימום  הסורק  משקל  את  מקל  לסריקה, 

ומגביר את מהירות הסריקה.

ואושרה  נבדקה   ISONIC DUET טכנולוגיית 
בקרב החברות המובילות בעולם והפכה לחלק 
סין. לפרטים  מסטנדרט הבדיקה הלאומי של 
נוספים בנוגע לשיטת ISONIC DUET אנא פנו 

.www.sonotronndt.com-ל

טכנולוגיית ISONIC DUET, המשתמשת ב-PA) Phased Array( אולטראסוני 
לבחינה של ריתוכים אורכיים והיקפיים
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אל-הרס בצנרות מים וביוב?

פגומה  או  סתומה  מים  צנרת  או  ביוב  צנרת 
עלולה לגרום לבעיות רבות והיקפיות במערכת 
הצנרות הביתית\העירונית. בעבר, בכדי לטפל 
בבתים  הריצוף  בפינוי  צורך  היה  בבעיה 
ובמדרכות.  וחפירה של הקרקע על מנת לחשוף 
את מוקד הבעיה לצורך הטיפול בה. תהליך הזה  
גרם לנזק לתשתיות  וסבל רב לאנשים החיים 
בסביבת מקום העבודה , עלויות גבוהות ומשך 
הביצוע זמן רב. כיום, קיימות מערכות ומוצרים 
חדשניים אשר מאפשרים לטפל בתקלות שונות 
בשלב  וכלה  הסקירה  משלב  החל  בצנרת, 
התיקון, ללא כל צורך בהרס הנלווה ובחפירות 
מערכות  בעזרת  הרס.  אל  –שיטות   מיותרות 
אלו ניתן לחדור אל מוקד התקלה לטפל בבעיה 
באופן יסודי, וזאת מבלי לפגוע בצנרת הקיימת 
וללא כל נזקים סביבתיים, ועל ידי כך לחסוך 

זמן, טרחה ובעלות נמוכה יותר.

המעטפת הכוללת משלב הסקירה ועד לפתרון 
הבעיה:

המים  או  הביוב  קווי  השטח\  סקירת 
הנדרשים:

השלב הראשון והחיוני לתהליך אל ההרס הינו 
בעיקר  מתבצע  זה  )תהליך  הקו  פנים  צילום 
צנרת  בקווי  או  שימוש  טרם  חדשים  בקווים 
ביתיים( צילום צנרות הינו מקצוע נרחב וחשוב, 
אשר בא לידי ביטוי כמעט בכל היבט של תחום 
האל-הרס לצנרות מים וביוב. מצלמות דחיפה 
מ-15מ”מ!(  )החל  רחב  קטרים  טווח  בעלות 
מסוגלות לסקור ולצלם צנרות באיכות צילום 
בעלי  צילום  שרובוטי  בעוד  תקדים,  חסרת 
לבצע  מסוגלים   360 ° מסתובבת  מצלמה 
צילומים בצנרת בקוטר של עד 1800מ”מ, וטווח 
החדירה עד 500 מטר לתוך הצינור. ניתן למדוד 
במדויק את שיפוע הקו, ואפילו לדווח באופן 
מידי על נתוני התקלה ומיקום התקלה. בנוסף, 
כיום קיימות גם מערכות צילום מוגנות פיצוץ 
כך שניתן היום לבצע צילומים בצנרות שהכילו 

דלק, שמנים, כימיקלים שונים, ואפילו גז.

או  ביוב  מכסי  שוחות,  צנרת,  לאתר  בכדי 
ייחודיים  מאתרים  גם  קיימים  מים.  מגופי 
אשר מסוגלים לאתר את כלל סוגי התשתיות 
ו פלסטיק  תשתיות  )כולל  התת-קרקעיות 

טכנולוגיות אל הרס לצנרות מים וביוב
דור אריאל, חברת בידוד פלוס

PVC(, כמו-גם מאתרים הפועלים בשילוב עם 
מערכות הצילום בכדי לאתר במדויק את מיקום 

המצלמה במיקום המפגע אשר אותר. 

ניידת לטיפול ללא הרס לצנרת

רובוט עם מצלמה לבדיקת צנרת

מה עושים לאחר איתור המפגע?

זו  באם  הבעיה,  ואיתור  הקו  צילום  לאחר 
סתימה מקומית, חדירת שורשים, סדקים בקו 
במפגע  לטפל  יש  הצנרת,  קריסת  אפילו  או 

נקודתית . לכך קיימות מספר אפשרויות:

לצורכי ניקוי מוחלט של הקו, פריצת סתימות 
חול   משקעי  אף  )ולעיתים  שורשים  וניקוי 
ושטיפה  פריצה  מערכות  קיימות  בטון(  או 
מתוחכמות וקומפקטיות אשר פועלות על לחץ 
יותר(.  המוכרות  לביוביות  )בדומה  גבוה  מים 
דיזות  עם  בשילוב  הקומפקטי-  גודלן  למרות 
מערכות  העבודה-  לצורכי  במיוחד  מותאמות 
נדרשת  עבודה  כל  כמעט  לבצע  מסוגלות  אלו 

במהירות וביעילות רבה.

אחת המערכות החשובות והמתקדמות ביותר 
לתחום האל-הרס בצנרות היא רובוט החיתוך\

ריסוק לצנרות. רובוטים מתקדמים וייחודיים 

אלו מסוגלים לבצע אף את העבודות הקשות 
כגון: חציבת בטון  ביותר בצנרת,  והמסובכות 
)גם בטון מזויין(, חיתוך ברזל או שורשים בצנרת 
קווים  ואף חציבת  ופתיחת סתימות מוקשות 
אשר קרסו. רובוטי החיתוך המתקדמים ביותר 
בשוק מסוגלים לעבור גם את הזוויות הקשות 
לבצע  מסוגלים  אשר  כאלו  גם  וישנם  ביותר 
ורטיקליות  בצנרות  גם  חיתוך\ריסוק  עבודות 
ייחודיות.  טיפוס  בועות  בעזרת  )מרזבים( 
בצנרת  עבודות  לבצע  יכולים  אלו  רובוטים 
בקטרים שונים החל מ 2” ועד 24” ובאורכים 

של 12 מטר ועד לאורך 150מטר.

עד כאן הכל טוב ויפה, אבל אם יש לנו חור או 
קריסה של הצנרת, בטוח צריך לחפור ולהחליף 

אותה לא?

חד וחלק - לא! 

השונים  המפגעים  והוצאת  הקו  ניקוי  לאחר 
ממנו, ניתן לבצע תיקון פנים צנרתי אל-הרס, 
ללא חפירה כלל. קיימות מספר שיטות לביצוע 

תיקון מקומי בצנרת:

והמוכרת  הנפוצה  המקומי  התיקון  שיטת 
בארץ הינה שיטת ה”פאצ’ים” - שיטת תיקון 
זו מתבצעת בעזרת טלאי )פאצ’ - Patch( ייחודי 
)יש  במיוחד  צפוף  פייברגלאס  מבד  העשוי 
להיזהר מחיקויים זולים יותר אשר אינם בעלי 
זה מרוח בדבק סיליקט  צפיפות מספקת( בד 
ייחודי. הבד המרוח בדבק מולבש על גבי פקק 
תיקונים פנאומטי ומוחדר לתוך הצנרת. לאחר 
לזמן  והמתנה  המפגע  במקום  הפקק  ניפוח 
הייבוש של הדבק, הפאצ’ מוכן והצנרת תוקנה 
בהצלחה. לאחר מכן מוציאים את הפקק החוצה 

והוא מוכן לשימוש הבא. 

השוק  את  כובשת  אשר  נוספת  תיקון  שיטה 
ה”קוויוק  שיטת  היא  לאחרונה  הישראלי 
ה”קוויק-לוק”  מערכת   .)Quick-Lock( לוק” 
או  מקומיים  צנרות  תיקוני  ביצוע  מאפשרת 
ארוכים במהירות )כ-15 דקות לתיקון פשוט(, 
ביעילות )תיקון “קוויוק-לוק” עמיד לרוב סוגי 
הכימיקלים הקיימים בצנרות שופכין, בעל כושר 
לחלוטין  ועמיד  במיוחד  גבוה  משקל  נשיאת 
תיקון  מים.  בצנרת  ואפילו  שורשים(  לחדירת 
קוויוק-לוק מורכב מגליל פלדת אל חלד בעל 
מנגנון נעילה עצמי אשר עליו מולבש שרוול גומי 
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אוטם. שרוולים אלו מולבשים על גבי טרקטור 
ייחודי ומוחדרים לתוך הצנרת בעזרת רובוט או 
בעזרת מצלמת דחיפה. לאחר מיקום השרוול 
באזור הפגוע, מנפחים את הבועה אשר על גבי 
השרוול  אשר  עד  המתאים,  ללחץ  הטרקטור 
מוצמד בעוצמה על גבי הצנרת, כעת ניתן לשלוף 
בחזרה את הטרקטור והצנרת מוכנה לשימוש 
כלשהם(.  המתנה  או  ייבוש  זמני  )ללא  מיידי 
ניתן לבצע גם תיקונים ארוכים או אפילו חידוש 
צנרת מלא בעזרת שיטת ה”שרשרת” )חפיפה בין 
מספר שרוולים(- כל זאת ללא שימוש בדבקים 

או בכימיקלים כלשהם.

קיימים  אשר  והעלות  הזמן  ליתרונות  מעבר 
פאצ’  תיקוני  אלו,  בשיטות  צנרת  בתיקון 
המתוקן  האזור  את  הופכים  לוק”  ו”קוויוק 
המקורית(  מהצנרת  יותר  )אף  במיוחד  לעמיד 
עלולים  אשר  הכימיים  החומרים  למרבית 
עמידה  כושר  ולבעל  שופכין  בצנרות  להימצא 

במשקלים רבים.

תחום חשוב נוסף אשר צובר תאוצה רבה בארץ 

בשנים האחרונות הינו “חידוש\שירוול צנרת” 
ללא חפירה. חידוש )או “שירוול”( צנרות ללא 
חפירה הינה שיטה מתקדמת ומוכחת לטיפול 
בבעיות התיישנות צנרות, קריסת צנרות וחדירת 
בחפירה  צורך  ללא  לצנרת,  מרובים  שורשים 
כוללת  השרוול  שיטה  כלשהו.  נלווה  הרס  או 
החדרת גליל בד ייחודי לתוך הצנרת הקיימת 
ספוג  הבד  צינור  מתקדם.  היפוך  תוף  בעזרת 
בתערובת דבקים מתקשחים אשר הופכים את 
אותו לצנרת עצמאית המולבשת בתוך הצנרת 
הקודמת. לאחר זמן הייבוש של הדבק )משתנה 
את  חותכים  העבודה(  ותנאי  הדבק  סוג  לפי 
קצוות הצינור המשורוול, והצינור החדש מוכן 
צנרת  כלשהי.  בחפירה  צורך  ללא  לעבודה, 
המחודשת בשיטה זו הינה עמידה יותר מרוב 
סוגי הצנרות הקיימות, הן לחומצות המסוכנות 
לעומס  והן  בשופכין  להימצא  עלולות  אשר 
משקלים גדולים. כמו-כן, חידוש הצנרת חוסך 
את עלויות הזמן וההרס האדירות אשר מלוות 
לבצע  ניתן  כולה.  הצנרת  החלפת  תהליך  את 

חידוש קווים פנימיים מאורכים של 12מטר ועד  
400 מטר  בקטרים  החל מ 2” ועד 24” .כל סוגי 

הצנרות הקיימות ניתנות לשירוול בשיטה זו.

הרס  האל  נושא  על  עוד  ללמוד  ניתן  איפה 
את  למצוא  ניתן  איפה  וביוב?  מים  לצנרות 

המערכות השונות אשר פורטו במאמר זה?

חברת בידוד פלוס - טכנולוגיות אל הרס הינה 
המובילות  החברות  של  הבלעדית  היבואנית 
בעולם לתחום זה. אנו, בבידוד פלוס, מייצגים 
מאירופה  יצרניות  חברות  מ-18  פחות  לא 
וארה”ב באופן בלעדי. במשרדינו החדש תוכלו 
למצוא תצוגה מתחלפת בה מוצגות חלק נרחב 
עברו  )אשר  ועובדינו  השונות  המערכות  מן 
ישמחו  היצרנים(  ידי  על  רשמיות  הסמכות 
להסביר וללמד על המוצרים השונים. כמו-כן, 
תוכלו למצוא פירוט נרחב על המערכות, כמו-
גם מאגר מאמרים מעניין לתחום אשר מתעדכן 

באופן שוטף.

 צוות בידוד פלוס - טכנולוגיות אל הרס בע”מ
www.bidud-plus.co.il
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בתעשייה  מאד  נפוץ  חום  במחליפי  השימוש 
וכן במערכות במבנים לצורך מיזוג אויר. ישנם 
סוגים רבים של מחליפי חום, עיקרון פעולתם 
בתוך  עובר  חמה  בטמפרטורה  שנוזל  הוא, 
צינורות דרך תווך, נוזל או גז,  בעל טמפרטורה 
. התווך עצמו  נמוכה יותר ובכך הוא מתקרר 
לפני שהוא  לצננו  צורך  ויש  כך  מתחמם בשל 
כזו קוראים במערכות  חוזר לשימוש. למכונה 

מיזוג אויר צ’ילר.

נמצא  הגז  שבהן  האוויר  מיזוג  מערכות  ישנן 
שזה  כאלה  ויש  בחוץ  והמים  הצינורות  בתוך 

הפוך. 

הפעולה יכול להיות גם הפוכה כמו בדוד קיטור 
כאשר התווך )מים( הוא חם יותר והוא מחמם 

את המים בזורמים בצינורות.

כשל באטימות של הצינורות יכול לגרום לנזקים 
עד  צ’ילר  עבור  בתפוקה  מירידה  החל  שונים, 
השבתה מלאה שיכולה להיות מאד לא נעימה 
המשך  הקיץ,  באמצע  גדול  משרדים  בבניין 
בשריפת מנוע המדחס בצ’ילר, שבו הגז עובר 
דרך ליפופי המנוע לצורך צינונם, וכלה בנזקים 
קטסטרופליים כמו בכורים גרעיניים שהם חומר 
בטמפרטורה  נוזלי  נתרן  הינו  בליבה  הצינון 
נתרן  ידי מים. כל מגע של  גבוהה המצונן על 

במים יגרום לפיצוץ אדיר.

שנים רבות הייתה קיימת טכניקה בסיסית של 
בדיקת השפופרות )הצינורות הפנימיים( על יד 
גשש בזרמי ערבולת. נכתבו תקני ASTM, פותחו 
לגלות  רק  לא  שיכולים,  ייחודיים  מכשירים 
סדקים רוחביים אלא גם ירידת בעובי הדופן, 
גם סדקים אורכיים ואף להפריד ולהבחין בין 

כל הממצאים.

שיטות מתקדמות לבדיקת מחליפי חום
ד”ר יוסי שואף, גבי שואף בע”מ

בשיטת זרמי ערבולת ניתן לבדוק רק מתכות 
לשפופרות  מצוין  מענה  נתן  וזה  ברזליות  לא 

העשויות נחושת או טיטניום.

מפלדה,  לשפופרות  גם  מענה  לתת  צורך  היה 
)זכוכית(.  מתכתיים  לא  מחומרים  שפופרות 

ולצורך כך פותחו טכנולוגיות יחודיות : 

לפלדה - 

 • 	full - בדיקה בזרמי ערבולת ברוויה מגנטית
Saturation ET

 DC-החומר ממוגנט על ידי סלילים חיצוניים ב

העובדה  את  ומנצל  קבועים  במגנטים  או 
בהיותו   1 הינה  חומר  של  שפרמאביליות 
לא  לחומר  אותו  “הופך”  וכך  מגנטית  ברוויה 

פרומגנטי.

•בדיקה בזרמי ערבולת ברוויה מגנטית חלקית   	
Partial Saturation ET

 • 	Magnetic בדיקה בשיטת דליפת שטף מגנטי
 Flux Leakage

 • 	Remote Field רחוק  בשדה  ערבולת  זרמי 
Eddy Current

מחליף חום

מבנה מחליף חום
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לכל החומרים - 

בדיקת IRIS, בדיקה אולטרסונית מתוך הצינור של גל הנע בהיקף הפנימי 
בשל תנועה בסיבובית של מראה אקוסטית.

בדיקה של אקוסטיק איי, מערכת המשגרת גל לתוך צינור. אנרגיה חוזרת 
כאשר יש שינוי בשטח החתך הפנימי )חור, ירידת עובי דופן, סדק( מנותחת 
ומאפשרת בדיקה מאד מהירה, אך מוגבלת לגילוי של  פגמים פנימיים 

בלבד.

עם  שפופרות   - חדש  אתגר 
 .)Twisted Tubes( מעוות  חתך 
מחליפי חום חדשניים מכילים 
שפופרות עם חתך לא עגול וזאת 
כדי לייצר זרימה טורבולנטית 

המשפרת את מעבר החום. 

לכל שיטה יש חסרונות ויתרונות ויש להתאימה לסוג הצינורות

הערותשיטת בדיקהסוג הפגםחומר
 ,SS( לא מגנטי

נחושת, טיטניום(
חורים, סדקים, 
ירידת עובי דופן

 Eddy Current
 (EC)

מאוד אמין 
ומדויק

סדקים בצינורות 
עם צלעות קירור 

)finned(

Multi coil

סליל היקפי 
וסליל טורואידי

מגלה סדקים 
בעומק מעל 50% 

עובי דופן
פרומגנטיים 

  )Monel( חלקיים
או פרומגנטיים 

דקים

חורים, סדקים, 
ירידת עובי דופן

 Full Saturation
EC

דיוק עובי 
החורים בדופן 
הפנימית אינו 

גבוה

פרומגנטיים 
עבים )פלדת 

פחמן(

Remote Field ECירידת עובי דופן
לא ימצא בכלל 

חורים רק ירידת 
עובי דופן

ירידת עובי דופן  
וחורים

MFL
רגיש יותר 

לפגמים פנימיים

ירידת עובי דופן
 Partial

Penetration EC
לא יגלה חורים

כל החומרים

ירידת עובי דופן  
וחורים גדולים

 IRIS Ultrasonic

מאד מדויק 
לעובי דופן, 

איטי, רגיש מאד 
לניקיון פנימי, 

מוגבל לעובי לא 
קטן ממילימטר, 

דורש אספקת 
מיים

ירידת עובי דופן  
וחורים 

 Acoustic Eye
רגיש לפגמים 

פנימיים בלבד, 
מהירה מאד
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רקע

לפני כשלוש שנים פרסמה EASA - איגוד התעופה 
האירופאי )המקביל ל-FAA האמריקאי(, דרישה 
כי כל הבודקים המבצעים בדיקות לא הורסות 
 National Aerospace NDT ידי  על  יוסמכו 

 .Board

הסמכה  גוף  ידי  על  הסמכה  היא  זו,  הסמכה 
המאושר על ידי  BOARD לאומי, כפי שמאפשרים 
התקנים  NAS410  ו-EN4179. איגוד התעופה 
זו כחובה עבור כל  האירופאי הגדיר אפשרות 
מטוסים  של  תחזוקה  במהלך  בדיקה  מבצע 
אירופאיים. יש להדגיש כי דרישה זו לא חלה 
ייצור של ראשוניים של  על בדיקות בתהליכי 
חלקי מטוסים, אלא לשלב התחזוקה והשיפוץ 

בלבד.

מכיוון שבישראל לא קיים ארגון לאומי כזה, 
נאלצו החברות הזקוקות להסמכות אלו למצוא 
ולתת  להמשיך  כדי  וזאת  יצירתיים,  פתרונות 

שירות לשוק האירופאי. 

הפתרונות 

רק שלוש חברות ישראליות היו זקוקות באופן 
הייתה  אשר  הראשונה,  אלו.  להסמכות  מידי 
בשיטות  עובדים  עשרות  של  להסמכה  זקוקה 
הסמכה  גוף  עם  קשר  יצרה  שונות,  בדיקה 
האנגלי,  הבורד  ידי  על  המוסמך  מאנגליה 
הסמכה  לנהל  הארגון  של  צוותים  והזמינה 

ובחינה של כל העובדים. 

לפתרון זה יש שלוש מגבלות עיקריות. הראשונה 
גמישות  היא  השנייה  הגבוהה.  העלות  היא 
כך  גדולה  לקבוצה  להתאים  יכול  הפתרון   -
שהעלות לאדם קטנה יחסית, אך יקרה מאוד 

  NANDTBאפשרויות חדשות להסמכות בינלאומיות והסמכות לפי 
  NANDTBמוסמך על ידי ,  3רמה , שוקי ויגודני 

  רקע

, ) האמריקאי FAAהמקביל ל (איגוד התעופה האירופאי  – EASAלפני כשלוש שנים פרסמה 
 National Aerospaceדרישה כי כל הבודקים המבצעים בדיקות לא הורסות יוסמכו על ידי 

NDT Board  .  

כפי שמאפשרים , לאומי  BOARDהיא הסמכה על ידי גוף הסמכה המאושר על ידי , הסמכה זו
איגוד התעופה האירופאי הגדיר אפשרות זו כחובה עבור כל . EN4179ו    NAS410התקנים 

יש להדגיש כי דרישה זו לא חלה על . מבצע בדיקה במהלך תחזוקה של מטוסים אירופאיים
  .אלה לשלב התחזוקה והשיפוץ בלבד, בדיקות בתהליכי ייצור של ראשוניים של חלקי מטוסים

נאלצו החברות הזקוקות להסמכות אלו למצוא , מכיוון שבישראל לא קיים ארגון לאומי כזה
  . וזאת כדי להמשיך ולתת שירות  לשוק האירופאי, פתרונות יצירתיים

  הפתרונות 

הראשונה אשר הייתה , ו זקוקות באופן מידי להסמכות אלו שלוש חברות ישראליות הי רק
יצרה קשר עם גוף הסמכה , זקוקה להסמכה של עשרות עובדים בשיטות בדיקה שונות

והזמינה צוותים של הארגון לנהל הסמכה ובחינה , המוסמך על ידי הבורד האנגלי, מאנגליה
  . של כל העובדים

השנייה היא . ראשונה היא העלות הגבוההה, לפתרון זה ישנה שלוש מגבלות עיקריות
אך יקרה , הפתרון יכול להתאים לקבוצה גדולה כך שהעלות לאדם קטנה יחסית, גמישות

ומגבלה נוספת היא השפה בה מתקיימות . מאוד לצורך הסמכה של בודדים או קבוצות קטנות
ר שדרש צורך דב, כאשר לא כל הנבחנים יכולים ללמוד ולהבחן בשפה זו) אנגלית(הבחינות 

  . במתרגמים במהלך ההדרכה והמבחנים

חברת גבי שואף יצרה קשר עם גוף , עבור שתי החברות האחרות נמצא פתרון יעיל יותר
הוסמכה חברת , ולאחר סיקור ראשוני שהתקיים במתקני החברה ביבנה, מוסמך באנגליה

  . גבי שואף לפעול בשם הגוף האנגלי

כיח כי מתקני החברה מתאימים להדרכה עיונית לצורך ההסמכה היה על החברה להו
וכמובן את נהלי , להציג את דגמי הבחינה המעשיים ואת אופן התיעוד שלהם, ומעשית

   .  החברה הישימים וההסמכות של הבוחנים

מאז קבלת ההסמכה הראשונית נסקרה החברה עוד פעמים לצורך , הסמכה זו תקפה לשנה
  . שמירה על תקפות ההסמכה

אפשרויות חדשות להסמכות 
NANDTB בינלאומיות לפי

NANDTB שוקי ויגודני, רמה 3, מוסמך על ידי

לצורך הסמכה של בודדים או קבוצות קטנות. 
מתקיימות  בה  השפה  היא  נוספת  מגבלה 
הנבחנים  כל  לא  כאשר  )אנגלית(  הבחינות 
יכולים ללמוד ולהבחן בשפה זו, דבר שדרש צורך 

במתרגמים במהלך ההדרכה והמבחנים. 

עבור שתי החברות האחרות נמצא פתרון יעיל 
יותר. חברת גבי שואף יצרה קשר עם גוף מוסמך 
שהתקיים  ראשוני  סיקור  ולאחר  באנגליה, 
גבי  חברת  הוסמכה  ביבנה,  החברה  במתקני 

שואף לפעול בשם הגוף האנגלי. 

כי  להוכיח  החברה  על  היה  ההסמכה  לצורך 
עיונית  להדרכה  מתאימים  החברה  מתקני 
ומעשית, להציג את דגמי הבחינה המעשיים ואת 
אופן התיעוד שלהם, וכמובן את נהלי החברה 

הישימים וההסמכות של הבוחנים.   

הסמכה זו תקפה לשנה, מאז קבלת ההסמכה 
הראשונית נסקרה החברה עוד פעמיים לצורך 

שמירה על תקפות ההסמכה. 

למרות העלות הגבוהה של ההסמכה והשמירה 
על ההסמכה, שיטה זו יעילה יותר, זולה יותר, 
לשירות  הזקוקות  לחברות  יותר  וידידותית 

ולנבחנים. 

איך זה מתבצע? 

לגוף  מעבירה  אלו  לבחינות  הזקוקה  החברה 
המסמיך את נהלי החברה: נוהל הסמכת כ”א 
שצריך לעמוד בדרישות התקנים התעופתיים, 
ואת הנהלים הישימים לשיטות הבדיקה בהן 

הן רוצות להסמיך את העובדים.

הלא  הבדיקות  בתחום  הסמכה  בכל  כמו 
כללי,  מבחנים:  בשלושה  צורך  יש  הורסות, 

ספציפי ומעשי. 

מהנוסחים  אחד  בדרך  הוא  הכללי  המבחן 
כלל  בדרך  המסמיך,  הגוף  אצל  הקיימים 
מבחן “אמריקאי”, המבחן נשלח לבוחן בארץ 
להבחן  גם  )ניתן  לעברית  ידו  על  ומתורגם 
באנגלית(. הבוחן אחראי לקיום המבחן לפי 
דרישות הגוף המסמיך, ומעביר את הבחינה 

לבדיקה. 

הגוף המסמיך  ידי  על  נכתב  המבחן הספציפי 
בהתאם לנהלי החברה המזמינה,  כך שהמבחן 
מייצג את הידע הנדרש על ידי הבודק במילוי 
זה  מבחן  הספציפי.  המעסיק  אצל  משימותיו 
מתקיים עם חומר פתוח, השאלות הן שאלות 
וכוללות  )לא מבחן אמריקאי(  ברובן  פתוחות 
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 
גבי  חברת  מכינה  הדגמים  את  המזמין.  אצל 
שואף, לאחר ההכנה שולחת לגוף המסמיך את 
את  לסמן  צריך  הנבחן  לאישור.  הדגם  תיעוד 
על  טופס  גבי  על  החלטותיו  ואת  הממצאים 
תמונת החלק. גם מבחנים אלו מועברים לגוף 

המסמיך.  

תעודה  המסמיך  הגוף  מפיק  התהליך  בסיום 
ומתאימה  לכל שימוש תעופתי  אשר מקובלת 
לכל מי שנדרש להסמיך את עובדיו לפי התקנים 
 .EASA וכמובן לדרישות EN4179-ו  NAS410 

כמה הוסמכו ובאילו רמות הסמכה 

במהלך קצת יותר משנתיים של פעילות הוסמכו 
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עשרות בודקים בכל רמות ההסמכה החל מרמה 
1 ועד רמה 3 )כותב שורות אלו הוסמך לרמה 
ארגונים  משלושה  בדיקה(,  שיטות  בארבע   3

שונים.   

האם הסמכה זו מתאימה גם למפעלי 
ייצור תעופתיים

כן, בוודאי מכיוון שההסמכה היא לפי  התקנים 
NAS410  ו-EN4179. מה היתרון בהסמכה לפי 
NANDTB? היתרון בא לידי ביטוי בעת סיקור 
Nadcap. הצגה של תעודת הסמכה אלו, פוטרות 
תהליך  כל  של  והוכחה  מהצגה  המפעל  את 
הבחינה וההסמכה של העובד,  אין צורך להציג 
בחינות, תכנית הדרכה, הוכחות להדרכה, וכל 

שאר המידע הנדרש במהלך הסיקור. 

רוב הנבחנים שנבחנו  עדיין  זה,  יתרון  למרות 

בשיטה זו הם אלו שנדרשו להבחן כך על ידי 
.EASA

איזו פעילות מתקיימת במקביל? 

חובה  הייתה  התקנה,  התפרסמה  בה  בשנה 
להצטרף  זו  בהסמכה  הרוצים  המפעלים  על 
הבורד  החליט  שנה,  באותה  הבריטי.  לבורד 
הבריטי להגביל את מספר המצטרפים ממדינות 
באופן  זקוקות  שהיו  החברות  שלוש  זרות. 
מידי להסמכה זו, הצליחו להתברג לבורד, אך 

לחברות אחרות לא הייתה אפשרות להצטרף.

כדי לפתור בעיה זו, וכדי שכל החברות יוכלו 
מעיין,  יעקב  עצמו  על  לקח  בארץ,  להבחן 
את  שמש,  בית  מנועי  של  האיכות  סמנכ”ל 
עמותה  והקמת  הישראלי  הבורד  של  הקמתו 
לאומית שתפעיל את התכנית. לא ארחיב בנושא, 

מכיוון שבביטאון זה מתפרסמת כתבה פרי עטו 
המתארת את פעילותו. אני רוצה רק לחזק את 
ידיו במאבקו בנפתולי הבירוקרטיה ולאחל לו 

בהצלחה. 

לפני כשנה בוטלה התקנה המאפשרת בחינה של 
גוף הסמכה רק לחברים בבורד האנגלי, וכיום 
גוף ההסמכה רשאי לבחון כל גורם, בתנאי שיש 

ברשותו את הנהלים המתאימים. 

שינו זה, יחד עם הפתרון המאפשר בחינה בארץ 
בהקמת  הדחוף  הצורך  את  מקהה  ובעברית, 
הבורד ישראלי, אך אין ספק שרצוי שיקום גוף 
לאומי זה בחסות רת”א, שיסמיך את העובדים 
של המפעלים הזקוקים להסמכה זו ואולי אף 
ירחיב את פעילותו לשאר התעשייה התעופתית, 

ואף להסמכות שאינן תעופתיות. 

A Revolutionary New A Revolutionary New 
VideoProbeVideoProbe™ from GE™ from GE
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מעת לעת מפרסם הארגון הודעות לסוקרים עם 
הסברים לגבי שינויים בדרישות או הבהרות 
בנושאים שונים, חשוב שגם אנחנו כנסקרים 
להלן  בהתאם.  ונערך  אלו  הודעות  את  נכיר 

ההודעות שפורסמו החל מתחילת 2015. 

מספר הודעה: 15-02 מתאריך פברואר 2015 

רקע: 

בגרסה הבאה של השאלות המשלימות לשאלון 
בשאלות  שינויים  מספר  יתבצעו   ,AC7114/1

 .U3-ה

תהליך: 

שאלה 6.15.5, האם האינדיקציות נוגבו בעזרת 
מטלית או מברשת בהתאם לדרישות הלקוח? 

הבאים  בתהליכים  שימוש  נעשה  האם   :U3
להערכת הפגמים? יש להרטיב מברשת רכה או 
מטלית כותנה באצטון או ממס אחר שאושר 
על ידי רולס רויס באופן ישיר. יש להסיר עודפי 
ממס מהמברשת או מהמטלית. יש לנגב בעדינות 
את האזור בעזרת המברשת או המטלית. אין 
לאפשר לעודפי ממס לנטוף על גבי פני השטח 
יש לאפשר לממס להתאדות מפני  של החלק. 
מופיעה  האינדיקציה  אם  החלק.  של  השטח 
מחדש, יש להעריך את גודלה של האינדיקציה. 
יש  מיד,  מחדש  מופיעה  לא  האינדיקציה  אם 
ליישם מפתח יבש או מפתח אל מימי על גבי 
האזור הנבדק מחדש. לאחר יישום המפתח, אם 
האינדיקציה מופיעה מחדש, יש לערוך השוואה 
אם  החלק  של  ודחייה  האיכות,  תקן  מול 
האינדיקציה אינה מתקבלת. אם האינדיקציה 
לא מופיעה מחדש, יש לאפשר זמן פיתוח של 10 
דקות למפתח יבש ו-5 דקות למפתח אל מימי, 
אינו  שגודלה  אינדיקציה  מופיעה  אם  אולם 
מתקבל ניתן לדחות את החלק בכל שלב בזמן 
הפיתוח. אם זמן הפיתוח עולה על 60 דקות יש 
לבצע את תהליך הבדיקה המלא מחדש, לחלק 
או לאזור הנבדק. אם האינדיקציה לא מופיעה 
מחדש, על הבודק להסיר את אבקת המפתח 
ולבחון את האזור תחת אור לבן בעזרת עזרי 
ראייה לקבוע את מקור האינדיקציה המקורית. 
אם לא ניתן לקבוע את המקור לאינדיקציה, יש 
 RRP58003 Appendix( לבדוק את החלק מחדש
C & OP210 SUB TASK 70-00-00-230-210-

 .)078

נעשה שימוש במנורות  5.13.12, כאשר  שאלה 
התהליך  האם  סוללות,  ידי  על  המופעלות 
מתייחס לעקביות תפוקת קרינת ה-UV ולאמצעי 

שמטרתם  הבקרה 
לוודא תפוקה מספקת 
ת  ו ל י ע פ ך  ל ה מ ב

הבדיקה כולה? 

U3: אם נעשה שימוש 
האם   ,LED במקורות 
דו”ח  הספק  בידי  יש 
תקינות עבור כל אחד 
המאשר  מהמקורות 
שהמקור עונה לדרישות 

  )RRES90061 6.2.1( ?RRES90061

האם   ,LED במקורות  שימוש  נעשה  אם   :U3
הספק תיעד את הזמן שבו עוצמת ה-UV נמדדת? 
כלומר, לאחר ההדלקה ולפני התייצבות או לאחר 
 ?RRES90061-שהמקור התייצב כפי שהוגדר ב
האם  ההתייצבות,  לפני  נבדק  המקור  אם 
התיעוד מראה שהושגה עוצמה מינימלית של 
1500µW/cm2 ממרחק של 15 אינץ’ )38 ס”מ(? 

האם  ההתייצבות,  אחרי  נבדק  המקור  אם 
התיעוד מראה שהושגה עוצמה מינימלית של 
1200µW/cm2 ממרחק של 15 אינץ’ )38 ס”מ(? 

)RRES90061 9.2.2(

U3: אם נעשה שימוש במקורות LED עם מספר 
דיודות, האם מתבצעת ומתועדת בדיקה יומית 
 ?RRES90061-ל בהתאם  הקרן  אחידות  של 
כלומר, בדיקת אחידות הקרן על ידי הארה על 
צורת  ובחינת  מספיק  בגודל  לבן  נייר  דף  גבי 
הקרן מהצד השני של דף הנייר. השינוי בעוצמה 
באזורים השונים ככל שמתרחקים ממרכז הקרן 
צריך להיות הדרגתי, ואסורים חללים חשוכים, 
יש  ברורות.  תבניות  או  מדי  בהירים  אזורים 
להעריך גם את האזור שמסביב לקרן עד לפי 
שניים מרוחב האלומה על מנת לוודא הדרגתיות 
קיימים  ושלא  בהיקף,  גם  בעוצמה  בשינוי 
 UV אזורים בהירים מדי המעידים על קרינת 

)RRES90061 10.1( .חריגה

מספר הודעה 15-003 מתאריך 27/7/2015 

רקע: 

ב-19  פורסמה   NAS410 של  הרביעית  הגרסה 
בדצמבר 2014, ומאחר שה-AIA מאפשר תקופה 
ליישום השינויים שבגרסה  של ששה חודשים 
ה-19  הוא  המקסימלי  היעד  תאריך  החדשה, 
כל ספק   2015 ביוני  2015. החל מה-19  ליוני 
שהלקוח שלו דורש עמידה בתקני NAS410 או 
בנהלים   NAS410 בדרישות  שעומד  שמצהיר 

הגרסה  לפי  הנהלים  את  לעדכן  צריך  שלו, 
החדשה של התקן. 

 AC7114 גרסה H של שאלון מערכת האיכות 
של  הרביעית  הגרסה  לדרישות  מתייחסת  לא 
NAS410, וחלק מהשאלות בה כבר לא ישימות, 
מאחר שכתיבתה מבוססת על הגרסה השלישית 
זה,  שאלון  של  החדשה  הגרסה   .NAS410 של 
גרסה I, לא תהיה זמינה עד לאמצע אוקטובר. 

תהליך: 

עד שגרסה I של שאלון AC7114 תפורסם, על 
הסוקרים להבטיח שספקים שנדרשים לעמוד 
בדרישות NAS410 או שהנהלים שלהם מציינים 
על  עובדים   ,NAS410 עומדים בדרישות  שהם 
פי הגרסה הרביעית של התקן. דבר זה ידרוש 
במתקן  הקיים  התקן  את  לבדוק  מהסוקר 
הבדיקה של הספק. בשאלות שכבר לא ישימות 
  N/A יסמן  הסוקר  בתקן  מהשינוי  כתוצאה 
כתשובה לשאלה )אם ניתן(, או שיכתוב No אך 
ישאיר את תיבת ה-NCR לא מסומנת ויכתוב 
 .”NAS410 ידי  על  נדרש  לא  “כבר  בהערות: 
על דרישות הגרסה  עונה  במקרה שהספק לא 
הרביעית של התקן, הסוקר יסמן חריגה אחת 
ויציין שנוהל הספק להדרכה והסמכה של בודקי 
NDT לא עומד בדרישות הגרסה הרביעית של 

  .NAS410

מספר הודעה 15-004 מתאריך 27/7/2015 

רקע: 

ב-19  התפרסמה   prEN4179 של   P5 גרסה 
של  הרביעית  הגרסה  עם  יחד   2014 בדצמבר 
NAS410. במסמך ה-pr מצוין שזהו קדם-תקן 
פרסום  לאחר   .ASD-STAN באחריות  שנכתב 
במידה  ישתנה  לא  הטכני  התוכן  קדם-התקן 
שתשפיע על החליפות, פיזית או פונקציונלית. 
לאחר שה-ASD-STAN יסיים לעבור על המסמך 
יוגש כטיוטת  ולאשר אותו באופן רשמי, הוא 
האירופית  )הועדה   CEN-ל אירופאי  תקן 
לסטנדרטיזציה( להצבעה רשמית והמרה לתקן 
אירופי מלא )EN(. ארגונים כמו רשויות תעופה, 
קבלנים ראשיים, ארגוני NANDTB ועוד, יוכלו 
 prEN4179 של  החמישית  הגרסה  את  לאמץ 
של  הרביעית  מהגרסה  בשונה  הישים.  כתקן 
 prEN4179 הגרסה החמישית של ,NAS410 תקן
לא מגדירה תאריך מקסימלי ליישום השינויים 

שבו. 

בתוך אירופה, פורום מועצת ה-NDT בתעופה 
 prEN4179 של P5 הסכים שגרסה )ANDTBF(

Nadcap auditor advisory

מנורת LED אור שחור

תרגם וערך: ארבל ויגודני
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תהיה התקן הישים עם תאריך יישום של לא 
 NANDTB יאוחר מה-31 לדצמבר 2015. ארגוני
מסוימים עשויים להגדיר תאריך יישום מוקדם 

יותר. 

כל ספק שנדרש על ידי הלקוח לעמוד בדרישות 
EN4179 או שהנהל שלו מציין שעומד בדרישות 
לפי  שלו  הנהלים  את  לעדכן  נדרש  התקן, 
הגרסה החדשה עד ל-31 בדצמבר 2015 אלא 
אם נקבע תאריך לאומי מוקדם יותר )על ידי 

 .)NANDTB-ה

לדרישות  שיעודכן   I גרסה   AC7114 שאלון 
סוף  לפני  זמין  יהיה   P5 גרסה   prEN4179

 .2015

שמחויבים  לספקים  מיועד  לא  זה  תהליך 
 .NAS410 לעמוד בדרישות

תהליך:

 EN4179 1. ספקים הנדרשים לעמוד בדרישות
 .H גרסה AC7114 ימשיכו לבצע סיקורים לפי

 prEN4179 2. עבור ספקים שיישמו את דרישות
 ,AC7114 של שאלון I לפני פרסום גרסה P5 גרסה
הסוקר יבדוק את התקן במתקן הבדיקה של 
כתוצאה  ישימות  לא  שכבר  בשאלות  הספק. 
כתשובה    N/A יסמן  הסוקר  בתקן  מהשינוי 
לשאלה )אם ניתן(, או שיכתוב No אך ישאיר 
את תיבת ה-NCR לא מסומנת ויכתוב בהערות: 
 .”prEN4179 של P5 כבר לא נדרש על ידי גרסה“

גרסה  דרישות  על  עונה  לא  שהספק  במקרה 
P5 של התקן, הסוקר יסמן חריגה אחת ויציין 
 NDT שנוהל הספק להדרכה והסמכה של בודקי

 .prEN4179 של P5 לא עומד בדרישות גרסה

מספר הודעה 15-005 מתאריך 27/7/2015 

רקע: בגרסה B של שאלון AC7114/6 )רדיוגרפיה 
דיגיטלית( בשאלה 5.7.3 ובגרסה A של שאלון 
AC7114/8 בשאלה 5.8.6 נשאל: “האם מערכת 
התאורה באזור בחינת החלקים כוללת אפשרות 
לשליטה בעוצמת האור?” והתשובות האפשריות 
שאלון  של   A בגרסה   .N/A או   ,No  ,Yes הן 
מנת  “על  נשאל:  בשאלה 5.7.21.3   AC7114/8
להפחית ככל האפשר את אפקט הדהייה, האם 

המדידה בוצעה בתוך 15 דקות מהחשיפה?”. 

למערכת תאורה  לדרישה  להתייחס  צורך  אין 
האור  בעוצמת  לשליטה  באפשרות  המצוידת 
בשאלונים אלה כיוון שדרישה זו מגיעה ממסמך 

ה-MAI שלא מיושם על ידי כל המשתמשים. 

הדהייה  לאפקט  מתייחסת   5.7.21.3 שאלה 
הניסוח  צורת  אך  סריקתה  לפני  התמונה  של 
הנוכחית של השאלה לא מבהירה זאת, וניתן 
להבין את השאלה כמתייחסת גם לאפקט לאחר 

סריקת התמונה. 

תהליך: 

ישונו,   AC7114/8-ו  AC7114/6 ששאלונים  עד 

 ,N/A ניתן לענות לשאלות 5.7.3 ו-5.8.6 בתשובה
ולכתוב כהערה שהדרישות כבר לא קיימות. אם 
הנסקר  יישם דרישה זו במפרט או אישר נוהל 
המכיל את הדרישה, השאלה תקפה ויש לענות 

עליה בהתאם. 

עד לשינוי שאלון  AC7114/8, הניסוח של שאלה 
ככל  להפחית  מנת  “על  להיות:  צריך   5.7.21.3
האפשר את אפקט הדהייה, האם ה-IP נסרק 

בתוך 15 דקות לאחר החשיפה?”. 

מספר הודעה 15-005 מתאריך 8/3/2015 

רקע: 

משתמשים בשאלונים משלימים על מנת לספק 
מיוחדות  לדרישות  בנוגע  לסוקרים  הכוונה 
הנובעות מהדרישות ההנדסיות ייחודיות. כאשר 
את  להסיר  יש  משתנות  ההנדסיות  הדרישות 
הקריטריונים האלה מהשאלונים המשלימים. 

תהליך: 

 HSM17 שינתה את Hamilton Sundstrand חברת
כל  מידי,  בתוקף  כולו.   9.0 סעיף  את  ומחקה 
השאלות המשלימות תחת סעיף U18 בשאלון 
לכתוב  אין  בתוקף.  אינן   J גרסה   AC7114/S
 .U18 ממצאים לגבי שאלות משלימות מסעיף
שאלות אלה יוסרו מגרסה K של השאלון לפני 

שהוא ייכנס לתוקף ב-11 באוקטובר 2015.

“פרופ’ מיחובסקי, פרופ’ סקורדוב, קולגות ואורחים יקרים.

יש לי הכבוד להיות אתכם שוב. ארשה לעצמי לומר לכם כמה מילים 
באופן אישי.

זהו לא המקום לספר לכם על עברי, אך בגילי אוכל לומר לכם שהייתה לי 
האפשרות לראות אירועים ותוצאותיהם ולבסס עליהם את מסקנותיי. 

לאחר 40 שנות היעדרות מהמולדת קיבלתם אותי בחזרה בלב פתוח. 
זוכר  שאני  כפי  היפה  בולגריה  את  בכם  וראיתי  אתכם  פגשתי  אני 
אותה מילדותי. הקשרים שלנו יצרו אצלכם ואצלנו רגשות של משפחה 
ותנאים לא רשמיים לפעילות מדעית ומקצועית ותמיכה והגנה במפגשים 

הבינלאומיים. כמעט רבע מאה שאנו יחד.

אני שייך לציבור שקוראים לו “בולגרים עם נפש חצויה”. אנו אוהבים 
את המולדת אך יחד עם זאת מוכנים לעשות כל הנדרש לארץ אבותינו, 

ישראל.

החלטתי להעניק לכם מתנה שתזכיר לכם אותי ושמאוד סימבולית. זוהי 
תמונה של ירושלים, מצוירת כפי שנראתה במאה ה-18. שמה של העיר 
בתרגום לבולגרית הוא “עיר השלום”, והוא ניתן לה ע”י מייסדה כבירת 

ישראל המלך דוד לפני 3000 שנה.

האם אי פעם יהיה שלום בעולם? 

רוצה  רבה  בעוצמה  האחד  בעולם,  כיום  פועלים  מנוגדים  כוחות  שני 
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להחזיר את העולם לתקופת ימי הביניים, והשני נמצא כל הזמן כמגננה 
לא יעילה המוכתבת על ידי נורמות של מוסר, אנושיות, וחוסר אפשרות 
לנצל את כוחו המלא. במאה ה-21, האוטופיה של השלום תוכל להתגשם 
רק כאשר חיי האדם יהיו קדושים יותר מכל דבר אחר. מטרת האנושיות 
צריכה להיות לוחמה נגד המחלות, העוני והרעב. לכל אחד שנולד על כדור 

הארץ הזכות לחיות בשגשוג ואושר.

אני מאחל לכם ולעם הבולגרי את איחולי הטובים ביותר.

גבי שואף”

הענקת תמונה של ירושלים לאגודה הבולגרית לבדיקות לא הורסות
מר גבי שואף מעניק את התמונה לפרופסור מיחובסקי, נשיא העמותה הבולגרית.

  2015 יוני – בולגריה/  בסוזופול דפקטוסקופיה בכנס שואף גבי מר של מונאו 

  .יקרים ואורחים גותקול, סקורדוב' פרופ, מיחובסקי' פרופ"

  .אישי באופן מילים כמה לכם לומר לעצמי ארשה. שוב אתכם להיות הכבוד לי יש
 יהםותוצאות אירועים לראות האפשרות לי שהייתה לכם לומר אוכל בגילי אך, עברי על לכם לספר המקום זהו לא
  . מסקנותיי את עליהם ולבסס
 בולגריה את בכם וראיתי אתכם פגשתי אני. פתוח בלב בחזרה אותי קיבלתם מהמולדת היעדרות שנות 40 לאחר
 רשמיים לא ותנאים משפחה של רגשות ואצלנו אצלכם יצרו שלנו הקשרים. מילדותי אותה זוכר אניש כפי היפה

  .יחד שאנו מאה רבע כמעט .הבינלאומיים במפגשים והגנה ותמיכה ומקצועית מדעית לפעילות
 לעשות מוכנים זאת עם יחד אך המולדת את אוהבים אנו ."חצויה נפש עם בולגרים" שקוראים לו לציבור שייך אני
  .ישראל ,אבותינו לארץ הנדרש כל

 שנראתה כפי מצוירת, ירושלים של תמונה זוהי. סימבולית מאודוש אותי לכם שתזכיר מתנה לכם להעניק החלטתי
 המלך ישראל כבירת המייסד י"ע לה ניתןהוא ו ,"השלום עיר" הוא בתרגום לבולגרית העיר של שמה. 18 ‐ ה במאה
  .שנה 3000 לפני דוד
  ? בעולם שלום יהיה פעםאי  האם
 שניהו, הביניים ימי לתקופת העולם את להחזיר רוצה רבה בעוצמה האחד, בעולם כיום פועלים מנוגדים כוחות שני

 כוחו את לנצל אפשרות וחוסר ,אנושיות ,מוסר של נורמות ידי על מוכתבתה יעילה לא כמגננה הזמן כל נמצא
. אחר דבר מכל יותר קדושים יהיו האדם חיי כאשר רק תגשםלה תוכל השלום של האוטופיה, 21 ‐ ה במאה. המלא
 לחיות הזכות הארץ כדור על שנולד אחד לכל. והרעב העוני, המחלות נגד לוחמה להיות צריכה האנושיות מטרת

  .ואושר בשגשוג
  .ביותר הטובים איחולי את הבולגרי ולעם לכם מאחל אני
  "שואף גבי

  
  הענקת תמונה של ירושלים לאגודה הבולגרית לבדיקות לא הורסות

  .נשיא העמותה הבולגרית ,מר גבי שואף מעניק את התמונה לפרופסור מיחובסקי
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האיחוד האירופי מנסה לבדל את עצמו בתחומי 
התעופה מהאמריקאים. כך הקימו האירופאים 
 EASA שנקרא  שלהם  התעופה  איגוד  את 
 .FAA האמריקאי  התעופה  לאיגוד  שמקביל 
איגודים אלה קובעים את הדרישות והתקנות 
הקשורות בעולם התעופה, החל מדרישת התכן 

וכלה בדרישות מהטייסים.

אחד התחומים שאיגודי התעופה קובעים את 
.NDT-הדרישות לגביו הוא נושא ה

 EASA האירופאים,  של  מהתקנות  הרבה 
שנים  שהוקם   FAA של  לתקנות  מאד  דומות 
הבדלים  יש   EASA של  בתקנות  לפניו.  רבות 
שמקורם בתרבות התעופה של אירופה ובתקנות 
הלאומיות של מדינות עם וותק רב בתעופה כמו 

אנגליה, גרמניה וצרפת.

התקן הקובע על פי התקנות האמריקאיות הוא 
NAS-410. דרישות אירופאיות רשומות בתקן 
EN 4179. מי שיקרא וישווה את שני התקנים 
התקנים  שני  הבדלים.  למצוא  יתקשה  הללו 
מאפשרים שימוש ב-NANDTB לצורך הכשרה 
הורסות,  לא  בבדיקות  מבקרים  של  והסמכה 
לכל רמות ההסמכה. אך מאפשרים גם הכשרה 
או  המפעל  של  שלוש  הרמה  ידי  על  ובחינה 

שימוש בגורם חיצוני אחר. במקרים מסוימים 
על הרמה 3 להיות מוסמך גם על ידי המשתמש 

 .Rolls Royce או PWA הסופי כגון

יבוצע  כל תהליך ההסמכה  כי  דורשת   EASA
על ידי גוף המוסמך על ידי המועצה הלאומית 
NANDTB. האירופים מסבירים את דרישתם 
של  לאישור  הנדרשת  המקצועית  בעצמאות 
הגופים/מוסדות שמכשירים ומעניקים הסמכות 

.NDT-ל
מדינת ישראל מקיימת קשרי תעופה עם אירופה 
עם  מקיימת  שהיא  לזו  דומה  באינטנסיביות 
בתקופה  העוסקים  הגורמים  ולכן  ארה”ב 
בארץ, חברות התעופה )אל על, ארקיע( וחברות 
)למשל  אלה  למטוסים  תחזוקה  המספקות 
תע”א, מנועי בית שמש, כרומאלוי( נדרשים על 

.EN4179 לעמוד בדרישות EASA ידי
כדי לפתור את הבעיה, נדרש להקים במדינת 
 .NDT )NANDTB( ל  לאומית  מועצה  ישראל 
מועצות כאלה קיימות במדינות רבות באירופה, 
באוסטרליה וגם באסיה. בישראל אין. במדינת 
שיכולים  והמומחים  הידע  כל  את  יש  ישראל 

לתמוך בהקמה של NANDTB של ישראל.
 .2014 בשנת  החל  המועצה  להקמת  המאמץ 

הקמת national board ישראלי להסמכת בודקים בבדיקות לא הורסות 
מעיין יעקב - סמנכ”ל אבטחת איכות במנועי בית שמש, מוביל התהליך הקמת NANDTB מתחילתו

בהקמה של המועצה הלאומית שותפים רת”א, 
המהנדסים  לשכת  מורקס,  שואף,  גבי  חברת 
והמנוסים מקרב קהילת NDT בהערות ועצות. 
המועצה תוקם כעמותה ויהיו לה תקנות ונהלים 
הדומים לאלה של NANDTB אחרות בעולם עם 

התאמות לאופן הפעילות בארץ.

לבוא  צריך   NANDTB של  הסמכות  מקור 
מהמדינה, מהלאום, כפי שהדבר קיים במקומות 

אחרים. 

בימים אלה מתקיימות פגישות עם רת”א כדי 
להסדיר את מקור הסמכות ונהלי העבודה של 
העמותה,  תוקם  זה,  הסדר  לאחר  העמותה. 
ייבחרו החברים בעמותה וייקבעו דרכי פעולתה 

והמקורות להפעלה.

יהיה  הישראלי,   NANDTB של  הקמה  לאחר 
מדינות  של   NANDTB של  הכרה  לקבל  צורך 
אפשריים  יעדים  הן  וגרמניה  אנגליה  אחרות. 
ההכרה,  קבלת  עם  הדדית.  להכרה  ראשונים 
התעופה  רשות  של  בדרישות  זה  גוף  יעמוד 
דרישתם  את  למלא  ונוכל   EASA האירופית 
לגבי מטוסים וציוד השייכים לאיחוד האירופי 

או טסים תחת חסותו.

והחל  מהצבא  בלו  דוד  השתחרר   1976 בשנת 
הורסות  הלא  הבדיקות  בתחום  פעילותו  את 
בחברת גבי שואף . במסגרת עבודה זו עסק בכל 
שיטות הבדיקה ובעיקר ברדיוגרפיה באמצעות 
איזוטופים, בעבודה בפרויקטים תשתיתיים כגון 
הקמת תחנת הכוח של חברת החשמל בחדרה. 

בשנת 1984 הצטרף לתעשייה אווירית  והחל 
לעבוד במרכז הנדסה בהנדסת חומרים בדיקות 
המעבדה  כאחראי  משמש  כיום  הורסות.  לא 
לרדיוגרפיה, ובמסגרת זו פיתח שיטות בדיקה 
בפרויקטים רבים כגון: בדיקות במטוסי הלביא 
והכפיר, מטוסי המנהלים המיוצרים בתעשייה 
האווירית, פרויקטים בתחום החלל ומטוסים 
החברה:  לקוחות  של  ופרויקטים  טייס,  ללא 
סנקמה  לוקהיד,  וויטני,  אנד  פראט  בואינג, 

ועוד.  

 3 לרמה  תע”א   - ממהות  הסמכה  בלו  לדוד 
ברדיוגרפיה ורמה 2 במקצועות  אולטרסאונד, 

דוד בלו סיכום 40 שנות פעילות בתחום 
הבדיקות הלא הורסות

ונוזלים  מגנטיים  חלקיקים  ערבולת,  זרמי 
חודרים.

הוסמך לרמה 3 מפרט אנד וויטני ברדיוגרפיה 
מנועים  חלקי  של  ייצור  העבודות  לסיום  עד 

בתע”א.

לטכנאי  והוסמך  לימודים  סיים   1999 בשנת 
מוסמך מכונות. ומשמש כממונה בטיחות קרינה 
מפעלי, וסוקר מקצועי ומסמיך לקבלני משנה 

בתחום הרדיוגרפיה, בארץ ובחול. 

הקים  האווירית,  בתעשייה  פעילות  בתקופת 
בטכנולוגיות  משוכללת  רדיוגרפיה  מעבדת 
דיגיטאלית,  רדיוגרפיה  הכוללות:  מתקדמות 
רדיוגרפיה בזמן אמת, בדיקות מיקרו רדיוגרפיה 
ועוד. נחשב כאוטוריטה בתחום, ופועל ותומך 
ביישום טכנולוגיות אלו גם אצל קבלני המשנה 

של התעשייה האווירית. 

נשוי לרונית ולהם 3 ילדים.

נאחל לו הצלחה בהמשך דרכו. 
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מצער  אירוע  ארע   ,2015 ליולי  ה-25  בתאריך 
ובלתי צפוי. אפי ויליק ז”ל נפטר באופן פתאומי, 
 53 בן  רק  בהיותו  מוקדמת,  הודעה  כל  ללא 

והשאיר אחריו אישה ושלושה ילדים.

ובעל  ידע  אפי במישור האישי היה אדם צמא 
עצמו  מצא  כך  שובע.  יודעת  שלא  סקרנות 
לקראת גיל חמישים נרשם ללימודי תואר ראשון 
התיכון. המזרח  לימודי  על  בדגש  בהיסטוריה 

את כלל הקורסים שלמד עבר בהצטיינות והיה 
זאת תוך  כל  רחוק קורס אחד בלבד מלסיים, 
כדיי עבודה ובניית בית שבו היה מעורב לפרטי 
פרטים במסירות, אהבה ודקדקנות האופיינים לו. 
גם במסגרת האקדמאית הצליח להותיר רושם 
יוצא דופן על מרציו וחבריו לספסל הלימודים, 
בתאוותו לחומר הנלמד ובהתפלמסויות מעוררות 
העניין שגרר במהלך השיעור ומחוצה לו. מעבר 
ללימודים הפורמליים, אפי הרבה לקרוא, בעיקר 
ספרות ישראלית, היה בעל טעם מוזיקלי מגוון 
ובעל תשוקה אדירה למוזיקה מרחמנינוב, דרך 
הפרברים ועד למוזיקה מזרחית. הוא היה חובב 
לצפות  הרבה  מושבע,  וגאדג’טים  טכנולוגיה 

בסדרות וסרטים, בעיקר מצוירים.

במישור העסקי, אפי הינו יוצא חברת קודאק 
ישראל בתפקיד מנהל השרות, ייסד בשנת 2001 
את חברת וי אס אר טכנולוגיות בשותפות עם 

חב’ גבי שואף בע”מ.

אובדנו של איש יקר לקהילת הבדיקות הלא הורסות

בתחום  הבולטים  מכישוריו  בחברה  יצק  אפי 
בקסמיו  במיוחד  והתבלט  והשירות  המכירות 

להתחבב במהרה על כל הסובבים.

אפי זיהה כי סרטי הצילום הקונבנציונליים הולכים 
הדיגיטליות  הטכנולוגיות  לטובת  ומתמעטים 
כפי שארע בענף הרפואה, ופעל נמרצות לקדם 
דיגיטליות ממיטב היצרנים  ולהכניס מערכות 
.CARESTREAM-ו  NSI, VJT, ALLPRO  כגון: 

בשל מעורבות החברה במכשור בתחום הקרינה 
החליט להרחיב את פעילותה לתחומי הקרינה 
המשרד  מטעם  הסמכה  קיבל  מייננת,  הבלתי 
להגנת הסביבה למדידות קרינה בלתי מייננת 

 NSI אפי ויליק ויגיל שואף עם נציג חברת
מר רוד מאייר בכנס העמותה הישראלית 2013

אפי עם משפחתו

האיטלקי,  היצרן  עם  פעולה  שיתוף  וייסד 
G-IRON לחומרי מיגון קרינת שדה מגנטי אותם 

יישם בפרויקטים שונים בארץ. 

אף  על  בע”מ ממשיכה  טכנולוגיות  אר  אס  וי 
ומשאלת  חייו  לצעוד קדימה כמפעל  האובדן, 

ליבו של אפי ז”ל.

של  השנתי  הכנס  התקיים   2015 יוני  בחודש 
הורסות  לא  לבדיקות  הבולגרית  העמותה 
כל  מתקיים  זה  כנס  בינלאומית.  בהשתתפות 
בחוף  ועתיקה  ציורית  עיירה  בסוזופול,  שנה 
מדענים   250 בכנס  השתתפו  השחור.  הים 
הורסות  הלא  הבדיקות  בתחום  ומומחים 

והדיאגנוסטיקה.
את הכנס פתח פרופ’ מיטקו מיחובסקי, נשיא 
פרופ’  ברכו  ולאחריו  הבולגרית,  העמותה 
גורקונוב נשיא העמותה הרוסית, מר גבי שואף 
טרויצקי,  פרופ’   ,ISRANDT של  כבוד  נשיא 
נשיא העמותה האוקראינית ופרופ’ קווטון נשיא 

העמותה של בלארוס. 
פרופ’ מיחובסקי הקריא ברכה מאת ד”ר יוסי 

.ISRANDT שואף, נשיא
יוצאות דופן היו הברכות של גבי שואף אשר 
של  וזו  כפיים,  ומחיאות  התרגשות  עוררו 
זעם  עוררה  אשר  מאוקראינה  טרויצקי  פרופ’ 

  לבדיקות לא הורסות של העמותה הבולגרית" 2015 דפקטוסקופיה" כנס השנתי ה

ורסות בהשתתפות התקיים הכנס השנתי של העמותה הבולגרית לבדיקות לא ה 2015בחודש יוני 

השתתפו . ים השחורהעיירה ציורית ועתיקה בחוף , זופולוכנס זה מתקיים כל שנה בס. בינלאומית

  .והדיאגנוסטיקההלא הורסות מדענים ומומחים בתחום הבדיקות  250בכנס 

שיא נ גורקונוב' ולאחריו ברכו פרופ ,הבולגרית מותהנשיא הע, קו מיחובסקימיט' את הכנס פתח פרופ

נשיא העמותה , טרויצקי' פרופ, ISRANDTמר גבי שואף נשיא כבוד של , העמותה הרוסית

   .בלארוסנשיא העמותה של קווטון ' האוקראינית ופרופ

  .ISRANDTנשיא , ר יוסי שואף"דאת מיחובסקי הקריא ברכה מ' פרופ

טרויצקי ' וזו של פרופ ,התרגשות ומחיאות כפיים ררוועאשר דופן היו הברכות של גבי שואף  ותיוצא

את רוסיה כאגרסיבית ופשיסטית  נויובשל גי זעם וקריאות ביניים הינה אשר עורראמאוקר

  .ינהאבהתנהגותה כלפי אוקר

שיטות מגנטיות ואנליזה איכותית "נושא נוב בוגורק' של פרופהאחת , פלנריותתנו שתי הרצאות ינ

  ".קורוזיה בדיקות לא הורסות במבנים מותקפי" בנושאוהשנייה של מר גבי שואף " וכמותית

  :בהמשך כללה הכנס פעילות

  מערכות אנרגיה דיאגנוסטיקה של"בולגרי בנושא  –סמינר רוסי" 

  טכנולוגיות חדשות בבדיקות לא הורסות" בנושאסמינר מקביל" 

  במטלורגיה אבקתיתבעיות "שולחן עגול בנושא" 

, רומניה, לטביה, ליטא, פולין, בלארוס, ינהאאוקר, רוסיה, בולגריה: בכנסהמדינות שהשתתפו 

  .מולדובה וישראל, סרביה, יטליהא, גרמניה, קרואטיה

כנית של השוק ותנהל במסגרת תהעניין רב עורר הסמינר לטכנולוגיות חדשות בבדיקות לא הורסות ש

  . האירופי

  .ים שהוצגו בהרצאות ובפוסטריםדיווח 130 -התוכנית המדעית כללה כ

  

  פודיום של הכנס לבדיקות לא הורסות בבולגריה בו מוצג דגל ישראל ה

  

הכנס השנתי “דפקטוסקופיה 2015” של העמותה הבולגרית 
לבדיקות לא הורסות

רוסיה  את  גינויו  בשל  ביניים  וקריאות 
כאגרסיבית ופשיסטית בהתנהגותה כלפי 

אוקראינה.

ניתנו שתי הרצאות פלנריות, האחת של 
פרופ’ גורקונוב בנושא “שיטות מגנטיות 
ואנליזה איכותית וכמותית” והשנייה של 
מר גבי שואף בנושא “בדיקות לא הורסות 

במבנים מותקפי קורוזיה”.

פעילות הכנס בהמשך כללה:

בנושא  בולגרי   - רוסי  נר  •סמי 	
“דיאגנוסטיקה של מערכות אנרגיה”

חדשות  “טכנולוגיות  בנושא  מקביל  •סמינר  	
בבדיקות לא הורסות”

במטלורגיה  “בעיות  בנושא  עגול  •שולחן  	
אבקתית”

רוסיה,  בולגריה,  בכנס:  שהשתתפו  המדינות 
לטביה,  ליטא,  פולין,  בלארוס,  אוקראינה, 

סרביה,  איטליה,  גרמניה,  קרואטיה,  רומניה, 
מולדובה וישראל.

חדשות  לטכנולוגיות  הסמינר  עורר  רב  עניין 
בבדיקות לא הורסות שהתנהל במסגרת תוכנית 

של השוק האירופי. 

התוכנית המדעית כללה כ-130 דיווחים שהוצגו 
בהרצאות ובפוסטרים.

הפודיום של הכנס לבדיקות לא הורסות בבולגריה 
בו מוצג דגל ישראל
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השילוב בין תצוגת VGA טרנספלקטיבית מלאה 
וגדולה ומקלט דיגיטלי בעל טווח גבוה ודינמי 
תצוגת A-scan מרשימה  יוצר  בפטנט  המוגן 
ויציבה בכל תנאי הארה. ה-EPOCH 650 מתוכנן 
לעמוד בדרישות EN12668-1 ומאפשר טווח מלא 
של יכולות גילוי פגמים, סטנדרטיות ומתקדמות. 
מידע מקיפה  תיוק  ומערכת  דיווח  כלי  מספר 
מאפשרים איסוף ודיווח של מידע בדיקה באיכות 
מאפשר  והארגונומי  העמיד  העיצוב  גבוהה. 
בדיקה,  סביבת  בכל  כמעט  במכשיר  שימוש 
בעוד שמנגנון פולסר PerfectSquare™ יחד עם 
מספר הפילטרים הדיגיטליים הגבוה בקטגוריה 

מאפשרים התמודדות כמעט עם כל יישום.

מכשיר הבדיקה האולטרסוני EPOCH 650 משלב 
יכולות גילוי פגמים מהמובילות בתעשייה עם 
היעילות של מכשיר נייד ואינטואיטיבי. הגלאי 
ישירה  גישה  ומקשי  יעילים  תפריטים  כולל 
ומאפשר למשתמש לנצל את היתרון של גילוי 
פגמים באיכות הגבוהה ביותר בפשטות יוצאת 

דופן.

המכשיר  מעוצב לכל סביבות הבדיקה, משולחן 
המעבדה ועד לתנאי בדיקה קיצוניים ומסוכנים. 
שליטה  כפתור  לדירוג IP במצב  מתוכנן  הוא 
לפי  ונבדק   ,)IP67( ניווט  לוח  מצב  או   )IP66(
תקני סביבה ואמינות גבוהים. המכשיר מאפשר 
למשתמשים להרגיש בטוחים גם בביצועים וגם 

בעמידות של המכשיר בכל סביבת בדיקה.

תפעול פשוט ונוח

בעיצוב של ה-EPOCH650 ניתן דגש על יכולות 
של  הפשטות  עם  יחד  גבוהות,  פגמים  גילוי 
בצורה  עוצב  המכשיר  בסיסי.  בדיקה  מכשיר 
גם  ופרקטית  אינטואיטיבית,  ארגונומית, 

לבודקים מנוסים וגם למתחילים.

ממשק משתמש אינטואיטיבי

על  המכשיר מבוסס  של  המשתמש  ממשק 
 .EPOCH600  - בתעשייה  המוביל  המכשיר 
פשוט  תפריט  מבנה  משלב  החדש  המכשיר 
להגדרות המכשיר, כיול ושינוי מאפייני תוכנה, 

שימוש   ,EPOCH מותג של  ההיכר  סימן  עם 
בדיקה  לפונקציות  ישירה  גישה  בכפתורי 
חשובות כמו שינוי הגברה ושער, הקפאת המסך, 
בכמה  זמין  המשתמש  ממשק  קובץ.  ושמירת 

שפות, ואינטואיטיבי עבור בודקים בכל רמה.

תצוגת VGA מלאת חיים עם אפשרות מסך 
מלא

מכשיר ה-EPOCH650 כולל תצוגת VGA מלאה 
העיצוב  של x 480 640 פיקסלים.  ברזולוציה 
A--ה גודל  את  מתאים  המכשיר  של  האופקי 
האיכותית  בתצוגה  לקריא  אותו  scan והופך 
שימוש  ה-VGA עושה  תצוגת  המסך.  של 
גם  ברורה  ולכן  טרנספלקטיבית,  בטכנולוגיה 
בתנאי הארה נמוכים בעזרת התאורה האחורית 
החזקה, וגם בתנאים של שמש ישירה בשימוש 
מצב  מדומה.  אחורי  כאור  הסביבתי  באור 
את  ומספק  התצוגה  את  משפר  מלא  מסך 
תצוגת ה-A-scan הגדולה ביותר בסדרת גלאי 

   !EPOCH הפגמים

אפשרויות לניווט נוח

של  וההעדפות  הצרכים  על  לענות  מנת  על 
בשתי  ה-EPOCH650 זמין  שונים,  משתמשים 

תצורות חומרה:

כפתור שליטה

ומקשי  המכשיר  של  השליטה  כפתור  בעזרת 
ה-CHECK וה-ESC ניתן לכוון את הפרמטרים 
של הבדיקה במרווחים קטנים או גדולים. יש 
למנוע  מנת  על  הכפתור   את  לנעול  אפשרות 
במהלך  הפרמטרים  של  מכוונים  לא  שינויים 
הערכים  שינוי  מאפשרת  זו  תצורה  הבדיקה. 
המעדיפים  משתמשים  עבור  חלקה  בצורה 
להשתמש בכפתור. תצורת הכפתור נועדה לעמוד 

.IP66 בדרישות

לוח ניווט

לוח הניווט של ה-EPOCH650 הוא סימן היכר 
החיצים   .EPOCH מהמותג הפגמים  גלאי  של 
למעלה ולמטה משמשים לשינוי הפרמטרים של 
הבדיקה במרווחים גדולים, בעוד החיצים ימינה 
ושמאלה לשינויים עדינים. לוח הניווט מכיל גם 
פונקציות נוספות ופרמטרים נפוצים כמו הגברה, 
שמירה, ומקשי ה-CHECK וה-ESC. תצורת לוח 

  .IP67 הניווט נועדה לעמוד בדרישות

גישה נוחה לכלים שימושיים

אולטרסוניות  יכולות  ה-EPOCH650 בעל 
באיכות מעולה. הוא מבוסס על העיצוב הדיגיטלי 
 ,EPOCH1000-וה EPOCH600-ה סדרות  של 
וכולל מאפיינים גמישים ושימושיים של שליחה 
וקבלת פולסים, ומתאים לביצוע רוב בדיקות 

איתור הפגמים.

המשדר והמקלט

המכשיר מגיע עם יכולות איתור פגמים מעולות 
כגון:

הניתן  מרובע  פולסר   - PerfectSquare™ •
לכוונון

• מקלט דיגיטלי בעל טווח דינמי גבוה

EPOCH 650 - גלאי פגמים עמיד ורב תכליתי



חדשות אל הרס38

ת
שו
חד

• 30 סטים של פילטרים 100% דיגיטליים
מ-10  אוטומטית  או  ידנית  PRF בשליטה   •

2000 Hz עד Hz

400 V 100 ועד V-פולסר במתח מ •
• רזולוציית אמפליטודה של 0.25% ±

• חמש מדידות דיגיטליות בהתאמה אישית
פונקציות סטנדרטיות של התוכנה

DAC/TCG דינמיים:

או  כאחוז  האות  אמפליטודת  של  חישוב 
ה-DAC או  לעקומת  בהשוואה  דציבל  רמת 
בהגברה  הקבועה  ייחוס  הד  לאמפליטודת 
גרסה  גרסאות DAC כוללות  שונים.  בזמנים 
בהתאמה  סטנדרטית, JIS ,ASME 3 וגרסה 
מאפיינים  בנוסף  כוללת  התוכנה  אישית. 
DAC דינמיות  עקומות  נוספים:  חשובים 
תצוגות בין  להחליף  אפשרות  לשינוי,  ניתנות 

 DAC ו-TCG, עקומות אזהרה DAC בהתאמה 
.DAC 20-80% אישית, ותצוגות

:DGS/AVG

מאפשרת  הפגמים  גודל  לקביעת  זו  טכניקה 
DGS/ הערכה של אותות ההד בעזרת דיאגרמת
מסויימים.  וגשיש  חומר  סוג  AVG המאפיינת 
דיאגרמת ה-DGS/AVG מתארת את היחס בין 

גובה ההד, גודל הפגם, ומרחק מהמתמר.

:D1.5-ו D1.1 AWS

דינמי  רפלקטור  אינדיקציות  דירוג  מספק 
זה  דבר   .AWS ריתוכי בדיקת  יישומי  למגוון 

זמן  של  בחיסכון  יותר  יעילה  בדיקה  מאפשר 
על חישובים ידניים.

ורסטיליות דרך פונקציות אופציונליות

פונקציות תוכנה לבחירה

נוספת  למדידה  אופציונלי  שער  ממשק:  שער 
ממשק  הד  על  אמת  בזמן  מעקב  מאפשר 
משתנה על מנת לשמור על מדידות דיגיטליות 

עקביות.

יחידת קורוזיה: מצב קורוזיה פשוט המאפשר 
אוטומטית  אולטרסונית  בהגדרה  שימוש 
שליטה  המתמר,  בחירת  על  המתבססת 
מד  מדידת  אלגוריתם  בהגברה,  אוטומטית 
העובי, תיקון V-path, ופיצוי על בלאי המתמר 
 .)”Do Zero“( איפוס  פונקציית  באמצעות 
B--ו צבעונית  רשת  תצוגת  כוללת  כן,  כמו 

scan מקודדת.

אחסון תבניות: מאפשר השוואה על גבי המסך 
ייחוס  גל  צורת  בזמן אמת עם  צורת הגל  של 
שמורות  תבניות  ולהסיר  להציג  ניתן  שמורה. 
בלחיצת כפתור בודדת להשוואה מהירה. מעולה 
וליישומים  נקודתיים  ריתוכים  של  לבדיקה 

אחרים.

ההד  את  )BEA(: מחליש  אחורי  הד  החלשת 
האחורי של החלק הנבדק בעזרת אזור המסך 

המוגדר כשער 2.

לפי  הפגמים  גודל  אמידת  מאפשר   :API 5UE
שימוש  עושה   .API ידי על  נוהל 5UE המומלץ 
אמפליטודה  מרחק  הדיפרנציאלית  בטכניקה 
)ADDT( למדוד את גודלם של פגמים אפשריים 

.OCTG בתהליך הבדיקה של צינורות

מאפשרת  זו  פונקציה  הגל:  צורות  ממוצע 
 ,16X ,8X ,4X ,2X בזמן אמת של A-scan ממוצע

.32X-ו

שמירת המידע וחיבור למחשב

ניהול המידע

באחת  שימוש  EPOCH650 מאפשר  ה-
של  ודיווח  שמירה  לאחסון,  שיטות  ממספר 
כולל  המכשיר  לכיול.  ומידע  בדיקה  תוצאות 
יכולות  כן  וכמו  מידע,  עד 100,000 נקודות 
תואם  גם  הוא  בווידאו.  וצפייה  הקלטה 
עם  לממשק  אולימפוס  חברת  של  לתוכנה 
פונקציית  בעזרת   .GageView™ Pro ,מחשבים
הגדרת קובץ מהירה וניהול מידע גמיש, שמירה 
פשוטים  הופכים  בדיקה  תוצאות  של  ודיווח 

ויעילים.

אחסון מידע

ה-EPOCH650 כולל רשם מידע לשמירת מידע 
לכיול ותוצאות בדיקה. לרשם המידע שני סוגים 
ובדיקה   ,)CAL( כיול  קבצים:  של  עיקריים 
)INC(. קבצי CAL מאפשרים שמירה של מספר 
כמעט לא מוגבל של הגדרות פרמטרים בהן ניתן 
להשתמש במהירות ונוחות. קבצי INC שומרים 
להורדה  אחד  קובץ  תחת  בדיקה  ערכי  מספר 
ודיווח תוצאות הבדיקה. רשם המידע משופר 
מידע  לשמירת  נוספים  קבצים  סוגי  בזכות 
 .EPOCH650-מבדיקות קורוזיה הסטנדרטיים ב
הקבצים  סוגי  את  כוללת  הזאת  הפונקציה 
בהתאמה  נקודה  עם  רציף  רציף,  הבאים: 
עם  דו ממדית  רשת  דו ממדית,  רשת  אישית, 
ממדית,  תלת  רשת  אישית,  בהתאמה  נקודה 

בוילר, EPRI דו ממדי.

GageView™ Pro

מלא  באופן  ה-EPOCH650 תואם  מכשיר 
המחשב GageView™ Pro המאפשרת  לתוכנת 
באמצעות  למחשב.  המכשיר  בין  יעיל  ממשק 
לראות  בדיקה,  תוצאות  להוריד  ניתן  התכנה 
מדידות על המחשב, לייצא מידע בדיקה וכיול 
כיול  מידע  לגבות  נתונים,  גיליון  לתוכנות 
ובדיקה מהמכשיר, ולבצע פעולות בסיסיות כמו 

שדרוגי תוכנה למכשיר והדפסת מסך.

MicroSD

ש  ו מ י ש ה  ש ו ע  E P O C H 6 5 0 - ה
 ,2GB חיצוני )המכשיר מגיע עם MicroSD בכרטיס
ולזיכרון  המכשיר  לזיכרון   )64GB בעד ותומך 
קבצים  לשתף  ניתן  נשלף,  זיכרון  בעזרת  נשלף. 
פורמטים.  דוחות במגוון  ולהפיק  בין מכשירים, 
בלוח  של 2GB נמצא  כרטיס MicroSD נוסף 
המידע  לאחסון  ואחראי  המכשיר,  של  הפנימי 
הנחוץ לפעולת המכשיר.במקרה שהמכשיר ניזוק 
בצורה שלא ניתן לתקן, ניתן להסיר את הכרטיס 
הזה במרכז שירות מאושר, והטכנאי יכול לשחזר 

מידע קריטי מהמכשיר המקולקל.

דיווח מהמכשיר

על  דוחות  יצירת  ה-EPOCH 650 מאפשר 
המכשיר במגוון פורמטים. ניתן בקלות ליצור 
 MicroSD-צילומי מסך ולשמור אותם בכרטיס ה
בקבצי . שמור  מידע  לייצא  כן  וכמו  הנשלף, 
csv או xml. המכשיר כולל גם אפשרות יצירת 
או  בודדות  מידע  נקודות  דו”ח Bitmap עבור 
אפשרות  עם  מגיע  המכשיר  שלמים.  קבצים 
הקלטת וידאו. ניתן להקליט למשך עד שמונה 
בתצוגת A-scan בקצב  הבדיקה  ממידע  דקות 
ניתן לצפות בווידאו  של 60 פריימים לשנייה. 

במכשיר או לייצא אותו למחשב. DAC-תצוגות ה
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®TELBOT - מניפולטור 
רובוטי מבית 

WALISCHMILLER
תוכנן  אשר  ייחודי  רובוט  הוא   TELBOT®-ה
ויוצר למשימות בדיקות לא הורסות בתנאים 
מיוחדים. ל-®TELBOTמערכת צירים המאפשרת 
תנועה מהירה ומדויקת ורוטציה של הזרוע ללא 
של  והמודולרי  הגמיש  המבנה  תנועה.  הגבלת 
המערכת  ויכולת התנועה והתזוזה של הזרוע 
מאפשרים את כניסתה גם לחללים מוגבלים. 

כבר   TELBOT®-ה מערכת  אירופה  ברחבי 
הוטמעה בהצלחה בתעשיות הגז והדלק, לצורך 

ביצוע בדיקות  NDT במכלים.

 ,ATEX 1 zone 0 לחברה גם רובוט בעל אישורי
היחידי בעולם בעל אישור זה. 

את הרובוט ניתן לצייד במצלמה לשם בדיקות 
NDT ובזרנוק בעל לחץ מים גבוה לשם ניקוי 
במהירות  מבצע  הוא  אותן  משימות  שתי   -

וביסודיות.  

מערכות אלו משווקות על ידי לביא מדטק

27MG - מד עובי אולטרסוני מבית חברת 
אולימפוס

עובי  מד  הוא  אולימפוס  חברת  מבית   27MG מכשיר 
אולטרסוני המיועד למדידה מהצד החיצוני של צינורות 
לירידת עובי  יש חשש  וציוד אחר בהם  מתכת, מכלים 
המכשיר  משקל  שחיקה.  או  מקורוזיה  כתוצאה  הדופן 
340 גרם בלבד, והוא מעוצב באופן ארגונומי לתפעול נוח 
ופשוט בעזרת יד אחת. על אף גודלו הקומפקטי ומחירו 
הנמוך, מאפייני המדידה החדשניים של המכשיר עושים 
שימוש באותן טכנולוגיות הזמינות בדגמים המתקדמים 
יותר של היצרן. המכשיר העמיד מופעל על ידי סוללה, 

ובעל מסך LCD עם תאורה אחורית ומספרים קלים לקריאה. לוח מקשים צבעוני ואינטואיטיבי 
מאפשר גישה ישירה למאפיינים חשובים רבים. 

המאפיינים הסטנדרטיים כוללים זיהוי גשיש אוטומטי על מנת להבטיח פעולה אופטימלית של 
המתמר, פיצוי אוטומטי לאפס להשגת דיוק רב יותר במדידה על גבי משטחים חמים, התאמת 
ההגברה לשיפור המדידה של חומרים המחלישים את גלי הקול כגון יציקות, מצב דיפרנציאלי, שליטה 
בהתרעות קוליות, ומצב מינימום/מקסימום שמתעד את העובי המינימלי או המקסימלי בקצב סריקה 

של 20 מדידות לשנייה.  

גשיש  זיהוי  עם  מתמרים 
אוטומטי

מכשיר ה-27MG תואם למבחר 
המתמרים מחברת אולימפוס, 
וקלים  מקורות  שני  להם 
מזה  זה  ונבדלים  להחלפה, 
וביכולת  בקוטר  בתדירות, 
שונות  בטמפרטורות  הבדיקה 
דבר המאפשר שימוש במכשיר 

כמעט לכל יישום.  
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MXN02003 - מנורת 
אור שחור לבדיקות לא 

הורסות - מאפיינים 
ויתרונות 

•מפיקה אור שחור בעוצמה מעל 	
 ASTM 10,000, בהתאם לדרישות µW/cm²  

 E2297
•נדלקת מיד - אין צורך בהתחממות  	

• בעל אורך חיים  	LED בעלת מקור אור מסוג
של 25,000 שעות 

• אינו שביר  	LED מקור אור מסוג
•פעולה אלחוטית באמצעות סוללה נטענת  	

•בית מנורה מתכוונן  	
•בעלת מגנט לתלייה נוחה  	

•בעלת וו תלייה  	
•שתי רמות עוצמה לבחירה  	

•ניתן לחבר אטב לתלייה  	
•ניתן לחבר לחצובה  	

בעיקר  המנורה  את  ייעדה   Maxxeon חברת 
לשימוש של טכנאי בדיקות NDT, אך היא יעילה 
ובעלת ביצועים  מאוד גם לשימושים אחרים, 
הבדיקה  מנורות  כל  מכמעט  יותר  טובים 

האחרות בשימושים הבאים: 
•איתור דליפות במערכות מיזוג אוויר, קירור  	
צבע  על  בהארה  הידראוליות  ומערכות 

המוזרם במערכת 
ת  ו פ י ל ד ר  ו ת י •א 	
בהארה  בפילטרים 
של חלקיקים מחזירי 

קרינה אולטרה סגולה 
•חקירת זירות פשע  	

•זיהוי זיופים  	
•איתור חומרים אורגניים/ 	
אנאורגניים בבתי חולים, 
ת  מוסדו ו ת  מסעדו

אחרים.

משווק על-ידי 
מ.נ. הנדסה

אדום  אינפרה  מצלמת  אמת:  בזמן  הדמייה 
מתהדרת   Micro-Epsilon מבית  חדשה 
ברזולוציה גבוהה ביותר, חיבור USB ויכולת 
תמונה  עם  תרמית  תמונה  לשלב  מתקדמת 

בזמן אמת.

תחום המצלמות התרמיות הינו אחד הבולטים 
ביותר כיום בשוק מערכות האבטחה. השימוש 
לניטור  דרך  אבן  היווה  לאבטחה   IR בחיישן 
ומוסדות.  מפעלים  של  קשים  בתנאים  יעיל 
לניטור  מענה  נתן  תרמית  במצלמה  השימוש 
ופיקוח מסביב לשעון ללא קשיי ראות בלילה 

או סינוור בבוקר. 

ביותר  והחדשות  המעניינות  התוספות  אחת 
Micro- חברת  של    IR-ה מצלמות  למשפחת 

Epsilon הן מצלמות ה-ThermoIMAGER מדגמי 
400 ו-450, המקנות רזולוציה גבוהה במיוחד של 
החדש  המהפכני  החיישן  פיקסלים.   382x288
של  תרמית  רגישות  להשיג  למצלמה  מאפשר 

.40mK 80 אוmK

רגישות כזו מאפשרת למשתמש להבחין בשינויי 
טמפרטורה מזעריים. למצלמה החדשה ארבע 
גרסאות שונות, כל אחת מיועדת לתחום אחר, 
בטווחי טמפ’ בין 20ºC- ל- 1500ºC+. רזולוציית 
בשוק  הקיימות  הגבוהות  בין  היא  המצלמה 
כמות  ומציעה  כזה,  גודל  בסדר  למצלמות 
פיקסלים הגבוהה פי 4 מהקיים בשוק המצלמות 
וברורה  חדה  תמונה  מתקבלת  כך  התרמיות. 
גבוהה  הבחנה  המאפשרת  וברורה  במיוחד 

בשינויים באזור הנבחן דרך עדשת המצלמה.

Micro- מבית ThermoIMAGER 400-מצלמת ה
משוב  המשלב  ייחודי  ממשק  מציעה   Epsilon
וקריאת  אזעקות  עם  יחד  ודיגיטלי,  אנלוגי 

ערכי טמפרטורה. קצב ריענון של 80Hz מאפשר 
למשתמש לעקוב אחר שינויים מהירים.

מידות המצלמה התרמית הן 46x56x88 מ”מ, 
הקטנות  התרמיות  מהמצלמות  אחת  והיא 
בעולם בעלות חיבור USB. בנוסף, גוף המצלמה 
עומד בתקן IP67 ולכן מתאים ביותר ליישומים 
תעשייתיים בתנאי סביבה קיצוניים. ניתן לחבר 
למצלמה יחידת קירור מים בכדי להתמודד עם 

.240ºC טמפרטורות גבוהות עד

הוא   Micro-Epsilon מבית  נוסף  חדש  פיתוח 
מצלמת ה-ThermoIMAGER 200 העושה שימוש 
בשני חיישנים אופטיים: האחד חיישן אינפרה 
מתקדם.  ויזואלי  אופטי  חיישן  והשני  אדום 
השילוב בין השניים מאפשר דגימה בזמן אמת 
החדשה  המצלמה  ושילובן.  תמונות  שתי  של 
 .+900ºC 20-עדºC  מנטרת טווח טמפרטורה של
כמו כן, ניתן להשיג גרסה מיוחדת לטמפרטורה 

.1500ºC מקסימלית של

באינפרה- תמונה  בין  לבחור  יכול  המשתמש 
אדום לתמונה בזמן אמת או לאחד בין השתיים. 
שתי  למקם  צורך  שאין  הוא  המרכזי  היתרון 
מצלמות שונות, אחת לכל מטרה, כאשר ניתן 

להשיג את הפתרון המושלם ביחידה אחת.  

הן   ThermoIMAGER 200-ה מצלמת  מידות 
והיא המצלמה הקומפקטית  45x45x62 מ”מ, 
של  הריענון  קצב  בתחומה.  הקיימת  ביותר 
החיישן התרמי הוא 128Hz ברזולוציה של 160 
הוויזואלי  בעוד שהחיישן  פיקסלים,   x 120
הוא ברזולוציה של x 480 640 פיקסלים וקצב 

.32Hz ריענון

משווק על-ידי אלינה טכנולוגיות

  חכמות  תרמיותמצלמות                              
USB חיבור, מתהדרת ברזולוציה גבוהה ביותר Epsilon-Microמצלמת אינפרה אדום חדשה מבית : הדמייה בזמן אמת

  .ויכולת מתקדמת לשלב תמונה תרמית עם תמונה בזמן אמת
  

 אבן היווה לאבטחה IR בחיישן השימוש. האבטחה מערכות בשוק כיום ביותר הבולטים אחד הינו התרמיות המצלמות תחום
 ללא לשעון מסביב ופיקוח לניטור מענה נתן תרמית במצלמה השימוש. ומוסדות מפעלים של קשים בתנאים יעיל לניטור דרך
  . בבוקר סינוור או בלילה ראות קשיי

  
למשפחת  ביותרוהחדשות אחת התוספות המעניינות 

ת ומצלמ הן Micro-Epsilonשל חברת   IR-מצלמות ה
המקנות , 450-ו 400מדגמי  ThermoIMAGER-ה

החיישן . פיקסלים 382x288רזולוציה גבוהה במיוחד של 
המהפכני החדש מאפשר למצלמה להשיג רגישות 

  .40mKאו   80mKתרמית של 
כזו מאפשרת למשתמש להבחין בשינויי רגישות 

ת למצלמה החדשה ארבע גרסאו. טמפרטורה מזעריים
-בין ' בטווחי טמפ ,מיועדת לתחום אחר תכל אח, שונות
20ºC 1500+ -לºC . בין  היארזולוציית המצלמה

, הגבוהות הקיימות בשוק למצלמות בסדר גודל כזה
מהקיים בשוק  4ומציעה כמות פיקסלים הגבוהה פי 

וברורה כך מתקבלת תמונה חדה . המצלמות התרמיות
שינויים בהה במיוחד וברורה המאפשרת הבחנה גבו

  .דרך עדשת המצלמה הנבחןבאזור 
  

יחד עם , ממשק ייחודי המשלב משוב אנלוגי ודיגיטלי המציע Micro-Epsilonמבית  ThermoIMAGER 400-מצלמת ה
  .מאפשר למשתמש לעקוב אחר שינויים מהירים 80Hzשל  ריענוןקצב . אזעקות וקריאת ערכי טמפרטורה

, בנוסף. USBמצלמות התרמיות הקטנות בעולם בעלות חיבור המ והיא אחת, מ"מ 46x56x88 הןמידות המצלמה התרמית 
ניתן לחבר למצלמה יחידת . תעשייתיים בתנאי סביבה קיצוניים ליישומיםולכן מתאים ביותר  IP67גוף המצלמה עומד בתקן 

  .240ºCעד עם טמפרטורות גבוהות קירור מים בכדי להתמודד 
  

: העושה שימוש בשני חיישנים אופטיים  ThermoIMAGER 200-מצלמת ה הוא Micro-Epsilonפיתוח חדש נוסף מבית 
 שתיהשילוב בין השניים מאפשר דגימה בזמן אמת של . אדום והשני חיישן אופטי ויזואלי מתקדם אינפרההאחד חיישן 
ניתן להשיג גרסה מיוחדת , כמו כן. 900ºC+עד 20ºC- המצלמה החדשה מנטרת טווח טמפרטורה של . ןתמונות ושילוב

  .1500ºCלטמפרטורה מקסימלית של 
היתרון המרכזי הוא שאין צורך . אחד בין השתייםלתמונה בזמן אמת או לאדום -רהבאינפהמשתמש יכול לבחור בין תמונה 

  .  יחידה אחתבכאשר ניתן להשיג את הפתרון המושלם  ,אחת לכל מטרה, י מצלמות שונותתלמקם ש
  

קצב . תחומהבמצלמה הקומפקטית ביותר הקיימת והיא ה, מ"מ 45x45x62 הן ThermoIMAGER 200-מידות מצלמת ה
ברזולוציה של  הוא הוויזואליבעוד שהחיישן  ,פיקסלים x 120 160 של ברזולוציה 128Hz הואחיישן התרמי של ה הריענון

640 x 480  32 ריענוןפיקסלים וקצבHz.  
 

  

  

 

  : למעלה
, TIM400 מצלמת
 המצלמות מן אחת

 ביותר הקטנות
 בעלת בשוק
  .USB ממשק

  : משמאל
 TIM200-ה

 שולםהמ הפתרון
 שתי לשילוב
  אחת לכדי תמונות

מצלמות תרמיות  חכמות
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מאתר התשתיות 
החדשני והמדובר 

בעולם הגיע לארץ!
בידוד פלוס - טכנולוגיות אל 
בבלעדיות  להציג,  גאה  הרס 
בארץ, את מאתר התשתיות 
 AML( והייחודי  המתקדם 
 -  (All Material Locator
מסוגל  אשר  היחיד  המאתר 
לאתר את כל סוגי התשתיות 
 PVC-ו פלסטיק  קווי  )כולל 

קבורים( במהירות ובקלות!

מאתר ה-AML משתמש בתדרי רדיו אולטרה 
גבוהים בכדי למצוא הבדלים בצפיפות החומר 
מתחת לאדמה ועל ידי כך מאפשר איתור מהיר 
וכל  בטון   ,PVC פלסטיק,  קווי  של  ומדויק 

אובייקט בעל שפה עגולה.

יתרונות המכשיר:

	•בעל מיקרו-מעבד חדשני
	•טכנולוגיות גלי רדיו ייחודית )פטנט ייחודי(

	•קל משקל במיוחד
	•מגיע עם אוזניות מבודדות רעש

	•בעל שני סטים של סוללות נטענות
	•בעל מערכת GPS למיפוי ושמירת הממצאים

	•32 רמות רגישות
	•בעל מכוון לייזר המאפשר איתור מדויק

	•מגיע בארגז נשיאה עמיד לזעזועים ולמים
	•3 שנות אחריות

ועל שאר   AML-נוספים על מאתר ה לפרטים 
אתם  ידינו,  על  המשווקים  הרס  האל  מוצרי 
www.bidud- מוזמנים להיכנס לאתר החברה- 

plus.co.il, או ליצור עמנו קשר ישירות בטלפון 
 ,03-6818892

פלוס-  בידוד  צוות 
אל  ות  י ג לו ו טכנ

הרס.

Laser Technology Inc היא  חברת 
יצרנית מובילה של מערכות וכלים 
עבור בדיקות לא הורסות באמצעות 
שירוגרפיה והולוגרפיה דיגיטליות. 
מייצרת   LTI חברת   ,1982 מאז 
שונים  מסוגים  בדיקה  מערכות 
כגון מערכות לעבודה בתנאי שטח, 
מערכות הסורקות על גבי פיגומים, 
רובוטים/קרולרים,  באמצעות 
חצובות נצמדות בואקום , או בכל 

קונפיגורציה שדורש הלקוח.  

המערכות העושות שימוש בשיטות 
תרמיות, לחץ, ואקום, אקוסטיות, 
משמשות  אלה  מערכות  ומכניות. 

היפרדות  חיבור,  חוסר  כגון  פגמים  לאיתור 
ממתכת,  העשויים  חלקים  או  ברכיבים  ונזק 
חומרים מרוכבים, פלסטיק, או גומי. טכניקות 
יושמו  וציוד לבדיקות שירוגרפיה של החברה 
רכיבי  הבאים:  ביישומים  עקבית  בהצלחה 
מכלי  טילים,  ומשגרי  נושאי  סילון,  מנועי 
COPV, חלקים מבניים ופני שטח של כלי טיס, 
מכשירים רפואיים ותחנות רוח להפקת חשמל. 
הנדסי  פתרון  מציעה  בלייזר  הבדיקה  שיטת 

�

L T I - 2 1 0 0 M  -      

 Laser Technology Inc         
  .     1982 ,  LTI 

  ,         
  ,    ,  \   ,   

  .  
 .  ,  ,  ,  ,     

     ,       
   .   ,  ,   ,  

,    :        
 ,    COPV,  ,       

      .     
      .    

    SNT-TC-1A   NAS410  2-  3 . 

         :
 :   . .03-9798333
www.mneng.co.il  

LTI-2100M - מצלמת שירוגרפיה דיגיטלית 
קומפקטית 

ייחודי לחומרים ותהליכים מתקדמים. החברה 
מציעה גם קורסים להכשרת בודקים בשיטות 
לייזר לפי תקנים SNT-TC-1A ו-NAS410 לרמות 

הסמכה 2 ו-3. 

למידע נוסף ולהדגמה של מערכת הבדיקה יש 
ליצור קשר עם:

מ.נ. הנדסה טלפון: 03-9798333
  www.mneng.co.il

חברת ח.ר. גבעון הינה יצרנית חלקים מבניים 
בטכנולוגיות מתקדמות עבור תעשיית התעופה 
 AS9100 לתקני  מוסמכת  החברה  והביטחון. 
התעשייה  נמנים  לקוחותיה  בין   .Nadcap-ו
 , סאיקלון  מערכות,  אלביט  רפאל,  אווירית, 
ועוד. מוצרים רבים נבדקים במהלך   Boeing
הייצור בבדיקות בצבע חודר. עד עתה השתמשה 
החברה בקבלני משנה לצורך ביצוע הבדיקה. 

חודר  צבע  קו  החברה  חונכת  אלו  בימים 
חברת  ידי  על  נבנה  אשר  מתקדם  אוטומטי 
אלעד טכנולוגיות, כל פעולות התהליך מבוצעות 
ידי  על  ונשלטות  לחלוטין,  אוטומטי  באופן 

ביצוע  המאפשר  מחשב  פיקוד 
ותיעוד  הפעולות,  כל  של  מדויק 

נתוני התהליך.  

ביצוע  של  לאפשרות  תוכנן  הקו 
בעלי  חלקים  של  גדול  מספר 
אופי גיאומטרי שונה, בזמן קצר, 
אשר  פענוח  חדר  נבנה  בהתאם 

יכול לאכלס מספר בודקים. 

פעולות  מתבצעות  כן,  כמו 

קו צבע חודר חדש הוקם בחברת ח.ר. גבעון
קליטת  לחברה  תאפשרנה  אשר  המעטפת 
וניסיון בתחום  בעלי הסמכה קודמת  עובדים 
התעופה, תהליך הכשרה פנימי שכולל הסמכה 
של  עצמאי  וביצוע  מבקרים  למספר   2 לרמה 

הבדיקה. 
ומתקיימת  הבדיקה  נהלי  נכתבים  במקביל 
בחודשים  שיתקיים   Nadcap לסיקור  הערכות 

הקרובים. 
קו זה של צבע חודר, במקביל לקו ניקוי וצריבה 
שכבר קיים, יאפשר לחברה לתת מענה מקיף 
מוצר  ולספק  התהליכים  כלל  עבור  ללקוחות 

מוגמר בזמן קצר ובאיכות הנדרשת.
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הכלכלה  המניות,  בשווקי  המיתון  למרות 
הריאלית בסין מראה צמיחה יציבה כבר יותר 
מ-20 שנה. יש בסין מספר עצום של מפעלים, 
תחנות כוח, גשרים, מסילות רכבת וקווי צינורות 
נוספים  ואחרים  לפעולה,  נכנסו  כבר  אשר 
מייצרת  הכבדה  התעשייה  נבנים.  עתה  שזה 
ספינות, ציוד תעשייתי לבתי הזיקוק, מפעלים 
פטרוכימיים, וכו עבור לקוחות ברחבי הגלובוס. 
התעופה והתעשייה הצבאית צומחות מהר גם 
כן. לכן פלח שוק ציוד אל הרס בסין הפך לגדול 

ביותר בעולם )54 אחוז בשנת 2014(.

לבדיקה האולטרסונית המתקדמת המבוססת 
 )PA (  Phased Array ו-  TOFD שיטות  על 
עלות  לניתוחי  הודות  בסין,  רב  ביקוש  יש 
לרדיוגרפיה.  בניגוד  ובטיחות  אמינות  תועלת, 
הפוטנציאל של השוק הסיני הוכר כבר בשלב 
מוקדם על ידי חברת סונוטרון אנ.די.טי - היצרן 
הישראלי המקורי של המכשירים האולטרסוניים 
המתקדמים. החברה פועלת בבייג’ינג מאז 2001 
נכון  עפ”י הרשויות הסיניות,  עובדים;   45 עם 
להיום,  סונוטרון אנ.די.טי שולטת ביותר מ-65% 
בנתח השוק הסיני של מכשירים וטכנולוגיות 
לבדיקות האולטרסוניות המתקדמות. המפתח 
המפעילים  של  ההכשרה  הוא  זו,  להצלחה 
ומהנדסים. בחודש ינואר 2008 סונוטרון אנ.די.

טי  הקימה את מרכז הכשרת ב- TOFD הראשון 
בבייג’ינג. הקורס הראשון הודרך על ידי דר’ גרי 
פסי, המנכ”ל והמדען הראשי של סונוטרון אנ.די.

  III בעלי רמה UT טי, בהשתתפות 72 מומחי
בבדיקה האולטרסונית הקונבנציונליות ואנגלית 
טובה יחסית. 8 הטובים ביותר נבחרו במהלך 
הקורס והוצע להם להיות מדריכים. מאז אמצע 
שנת 2008 הכשרת ב- TOFD מבוצעת במרכז על 
בסיס קבוע. במחצית השנייה של 2009 סונוטרון 
אנ.די.טי יזמה קורס PA תוך הכשרת המדריכים 

סונוטרון אנ.די.טי הכשירה יותר מ-2,000 מפעילים ומהנדסים 
בבדיקות אולטרסוניות מתקדמות בסין

להעברת הידע הנדרש.

נכון להיום יש יותר מ-2000 מפעילים ומהנדסים 
 PA-ו  TOFD-ב מעשי  באופן  המיומנים  בסין 
של  והמכשירים  ההכשרה  על  המבוססות 
בשפה  ניתנת  אנ.די.טי. ההכשרה  סונוטרון 
כאשר  אנשים,   40 עד  של  לקבוצות  הסינית 
הכשרות של TOFD ו-PA ניתנות בנפרד. זה הפך 
למסורת שבתחילת כל סמסטר כל התלמידים 
השתתפות  לצורך  אחד  באולם  יחד  נאספים 
ב-2 ימי הרצאות של דר’ גרי פסי, בהם מוצגים 
ביותר. בסמסטר  הישגי הטכנולוגיה החדשים 
האחרון, בסוף חודש מרס, השתתפו יותר מ-150 

מפעילים ומהנדסים.
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*הכותב הינו מנהל טכנולוגיה בחברת אלינה 
טכנולוגיות  

מאת: חיים ליבה*

גדולים,  בקטרים  ודלק  גז  הובלת  צינורות 
מיוצרים  מטרים,  לשני  מעל  עד  המגיעים 
מרצועות מתכת המסובבות לספירלה. בתהליך 
מכאני  באופן  הרצועה  את  מקפלים  היצור 
הצינור.  גליל  ליצירת  תפר  ריתוך  ומבצעים 
ריתוך התפר חשוב במיוחד בייצור של צינורות 

פלדה.  

בקרת ריתוך

בין  והמרווח  חזק,  להיות  חייב  התפר  ריתוך 
שתי רצועות המתכת המרותכות אחת לשנייה 
שלהן  חיבור  שיאפשר  המינימלי  להיות  צריך 
וישר. תהליך זה נעשה תוך כדי  בתפר מדויק 
בקרה דינאמית בזמן אמת. בתהליך זה חשובה 
כלומר,  הרצועות.  בין  המרווח  של  חזרתיות 
עבור  זהה  להיות  צריך  הרצועות  בין  המרווח 
צינור מסוים. אם אין חזרתיות נוצרים סדקים 
בצינורות, והם עלולים להיפתח בזמן השימוש 

בהם בפועל. 

הבקרה האוטומטית בתהליך היצור מתבצעת 
 Scan CONTROL – בעזרת בסורק לייזר מדגם

 .System for Profile Measuring

פרופיל  בניית  ידי  על  מהסורק  מועבר  המידע 
סגירת  עבור  ישירות  מחושב  אשר  דו-ממדי 
ויישור הצינורות לפני תהליך הריתוך. המידע 
מועבר באמצעות  FireWire למחשב הבקרה של 
התהליך. תהליך הריתוך מבוצע במהירות סיבוב 
טמפרטורת  כאשר  לדקה  מטר   1.5 של  צינור 
עולה על  הסביבה המגיעה לסורק הלייזר לא 

40 מעלות צלסיוס. 

הסורק נמצא במרחק מסוים מהתפר כך שאין 
יתרונות  צורך במערכת קירור לסורק הלייזר. 
השימוש בסורק הלייזר הם פשטות ההפעלה, 

דיוק, ובקרת תהליך הריתוך בזמן אמת.

תכונות סורק הלייזר  

חדישה  טכנולוגיה  משלב  האופטי  הסורק 
במכשיר פונקציונלי, בעל חיישן מעוצב, בקרה 
משולבת וממדים קומפקטיים. מערכת הבקרה 
לשימוש  שהתקנתו  כך  הסורק  בתוך  מובנת 

  
  

  שימוש בסורק לייזר לבקרת ריתוך תפר צנרת 
  *חיים ליבה: מאת

  
       טכנולוגיות אלינהבחברת  מנהל טכנולוגיההכותב הינו *
  

, המגיעים עד מעל לשני מטרים, צינורות הובלת גז ודלק בקטרים גדולים
בתהליך היצור מקפלים את . מיוצרים מרצועות מתכת המסובבות לספירלה

ריתוך התפר . מכאני ומבצעים ריתוך תפר ליצירת גליל הצינורהרצועה באופן 
  .  חשוב במיוחד בייצור של צינורות פלדה

    
  בקרת ריתוך

והמרווח בין שתי רצועות המתכת המרותכות , ריתוך התפר חייב להיות חזק
. אחת לשנייה צריך להיות המינימלי שיאפשר חיבור שלהן בתפר מדויק וישר

בתהליך זה חשובה . כדי בקרה דינאמית בזמן אמתתהליך זה נעשה תוך 
המרווח בין הרצועות צריך להיות , כלומר. חזרתיות של המרווח בין הרצועות

והם עלולים , אם אין חזרתיות נוצרים סדקים בצינורות. צינור מסויםזהה עבור 
  . להיפתח בזמן השימוש בהם בפועל
 Scanסורק לייזר מדגם ב מתבצעת בעזרתהבקרה האוטומטית בתהליך היצור 

CONTROL – System for Profile Measuring .  
  

מחושב ישירות עבור אשר ממדי -בניית פרופיל דו על ידיהמידע מועבר מהסורק 
המידע מועבר באמצעות  . סגירת ויישור הצינורות לפני תהליך הריתוך

FireWire וב תהליך הריתוך מבוצע במהירות סיב. למחשב הבקרה של התהליך
לסורק הלייזר לא  ההסביבה המגיעת דקה כאשר טמפרטורטר למ 1.5צינור של 
  . מעלות צלסיוס 40עולה על 

במרחק מסוים מהתפר כך שאין צורך במערכת קירור לסורק נמצא הסורק 
בקרת ו, דיוק ,ההפעלה הם פשטותיתרונות השימוש בסורק הלייזר  .הלייזר

  .תהליך הריתוך בזמן אמת
  

 הלייזר   תכונות סורק
, חיישן מעוצבבעל , במכשיר פונקציונלי חדישה משלב טכנולוגיה האופטיהסורק 

מערכת הבקרה מובנת בתוך הסורק כך  .םקומפקטייבקרה משולבת וממדים 
  .פשוטה לשימוש בתהליךשהתקנתו 

ותוכנת בקרת  ,מערכת התקנים ,את הסורקוללת ריתוך תפר כת מערכת בקר
מתחברת והיא  ללקוח פועלת באופן עצמאי תפקסומההמערכת . מרחק התפר

שימוש בסורק לייזר לבקרת ריתוך תפר צנרת
בתהליך פשוטה.

מערכת בקרת ריתוך תפר כוללת את הסורק, 
מערכת התקנים, ותוכנת בקרת מרחק התפר. 
המערכת המסופקת ללקוח פועלת באופן עצמאי 
והיא מתחברת ישירות למערכת בקרת הריתוך 
של מכונת ייצור הצינורות. ביצוע תהליך ריתוך 

התפר נעשה על ידי שימוש בבקר מתוכנת.

החיישן מעביר את הנתונים לחישוב הפרופיל, 
המדידה,  שדה  כל  עבור  מדידה  ערכי  ומקבל 

ברזולוציה מלאה ובתדירות של 4000 הרץ. 

בזמן אמת מערכת סריקת הלייזר מבצעת פיקוח 
דינאמי\אוטומטי על התפר בזמן הריתוך. 

אופטי  סורק  על  מבוססת  הלייזר  מערכת 
מדידה  של  למשימות  מלא  פתרון  המספק 
שינוי  כמו  דינאמיים  תהליכים  של  ובקרה 
בזויות, מרחק תפר, שיפוע, סריקת פני שטח, 

שינוי גבהים ועוד. 

הבקרה היא דרך פרופיל דו-ממדי. אך ניתן 
לקבל פרופיל מדידה תלת ממדי. 

כמו כן, הסורק מאפשר למשתמש גישה לערכי 
לבקרת  משובים  ומספק  אמת  בזמן  המדידה 

הבקרה במקרה של חריגות.

הטריאנגולציה  בעיקרון  משתמשת  המערכת 
לצורך מדידה דו ממדית ותלת ממדית. 

מערכת סורק הלייזר משתמשת בקו לייזר סטטי 
מתוכנן על משטח היעד. מערכת אופטית באיכות 
גבוהה מתכננת את האור המשתקף המפוזר מקו 
הלייזר על מטריצה של חיישן עם רגישות גבוהה. 
החיישן מחשב נתוני פרופיל מתמונת המצלמה, 

ומציג את המדידה הרלוונטית.

ערכי המדידה מוצגים כסדרת פלט )RS422( או 
 OK/NOK אנלוג )יחידת פלט(. אומדן הסיגנלים
מתחלפים  דיגיטאליים  סיגנלים  של  פלט  הם 

)יחידת פלט(. 

יישומים באמצעות סורק אופטי תלת ממדי

בקרת שחיקה של 
פסי רכבת

בדיקות 
גיאומטריות

תכונות 

Scan CONTROL System
תכונות:

• עם בקר משולב  	2D/3D חיישן פרופיל

• 	IP64 חיישן עם בית אלומיניום

   • 	z - axis: 600mm :טווח מדידה

                          • 	x - Axis: 150mm

• הרץ תדירות: עד 4000	

 • 	8-30 VDC, כוח:  ספק  באמצעות  הפעלה 
500mA

•בקר עם אנליזת פרופיל משולבת 	
• 	Ethernet; RS422; :ממשקים

• 	Windows תוכנה שעובדת במערכת הפעלה

ביצוע תהליך ריתוך . ישירות למערכת בקרת הריתוך של מכונת ייצור הצינורות
  .ימוש בבקר מתוכנתעל ידי שנעשה  התפר

ומקבל ערכי מדידה עבור כל  ,הפרופיל לחישובעביר את הנתונים החיישן מ
   .ץהר 4000ברזולוציה מלאה ובתדירות של , שדה המדידה

אוטומטי על התפר \פיקוח דינאמימבצעת מערכת סריקת הלייזר  בזמן אמת
  . בזמן הריתוך

  

  
  

מספק פתרון מלא למשימות של ה אופטיסורק  מבוססת על מערכת הלייזר
, שיפוע ,מרחק תפר ,שינוי בזויותכמו  דידה ובקרה של תהליכים דינאמייםמ

  . שינוי גבהים ועוד, סריקת פני שטח
   .ימדמדידה תלת ניתן לקבל פרופיל מ אך. ממדי-פרופיל דו היא דרךהבקרה 
ערכי המדידה בזמן אמת ומספק גישה למאפשר למשתמש  סורקה, כמו כן

  .חריגות במקרה של משובים לבקרת הבקרה
לצורך מדידה דו ממדית ותלת  טריאנגולציההמערכת משתמשת בעיקרון ה

  . ממדית
 .בקו לייזר סטטי מתוכנן על משטח היעדת הלייזר משתמשסורק מערכת 

מתכננת את האור המשתקף המפוזר מקו איכות גבוהה במערכת אופטית 
החיישן מחשב נתוני פרופיל . הלייזר על מטריצה של חיישן עם רגישות גבוהה

  .את המדידה הרלוונטית ומציג, מתמונת המצלמה
אומדן ). יחידת פלט(או אנלוג ) RS422(סדרת פלט כ מוצגיםערכי המדידה 

  ). יחידת פלט(לפים סיגנלים דיגיטאליים מתח שלפלט הם  OK/NOKהסיגנלים 
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  ייישומים באמצעות סורק אופטי תלת ממד
  

  פסי רכבתשל בקרת שחיקה 

  
  

  בדיקות גיאומטריות

  
  

  תכונות 
  

System CONTROL Scan                                              
 

  :תכונות
  עם בקר משולב   2D/3Dילחיישן פרופ -
 IP64חיישן עם בית אלומיניום  -
    z - axis: 600mm: טווח מדידה -

x - Axis: 150mm                            
  הרץ 4000עד : תדירות -
 VDC, 500mA 8-30: ספק כוחהפעלה באמצעות  -
 בקר עם אנליזת פרופיל משולבת -
 ;Ethernet; RS422: ממשקים -
   Windowsהפעלהבמערכת שעובדת  תוכנה -
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חדשות אל הרס44

ת
שו
חד

בחינת יציקות אלומיניום מורכבות לפני תחילת 
עיבוד שבבי רב שלבי וממושך ייעל מאוד את 
פסילת  ע”י  אלו  חלקים  של  הייצור  תהליך 

יציקות שלא עומדות בתנאי הסף הנדרשים.

  GE הטכנולוגיה החדישה המשווקת ע”י חברת
מכילה תא הקרנה עם מקור קרינה ממוקד עם 
גודל מוקד הקטן מ-1 מיקרון, פנל שטוח גדול 

הרגיש לקרינת X-Ray, מכניקה מדויקת  

המאפשרת תנועה סיבובית של החלק משולבת 
בתנועה ליניארית, שניהם מפוקדים מהמחשב 
מחשבים  למחשב,  אמת  מיקום  על  ומדווחים 
רבי עוצמה לאיסוף נתונים בזמן אמת. ולבסוף 
הרבים  הנתונים  לעיבוד  מקצועית  תוכנה 
המתקבלים תוך כדי הקרנה והצגתם בצורות 

שונות למהנדס.

בה  המשולבים  מורכבת  מערכת  שכל  כיוון 
הפריט  איכות  לפי  תיבחן  שונים  מרכיבים 

הפחות איכותי.

יש דגש מיוחד על איכות  כל המרכיבים ליצירת 
ברזולוציה  איכותית  מימדית  תלת  תמונה 

גבוהה.

מקור הקרינה:

מקור הקרינה הייחודי למתקן זה הוא שפופרת 
רנטגן פתוחה מסוג מיקרו/ננו פוקוס עם מתח 
עבודה של KV225 שיכול לחדור עוביים גדולים, 
ובו זמנית גודל מוקד קטן במיוחד בסדר גודל 
של מיקרון בודד לקבלת כושר הגדלה ורזולוציה 

טובה במיוחד.

CT תא בדיקה עם מקור מיקרו פוקוס לבדיקות

פנל שטוח רגיש לרנטגן

הפנל מבוסס על משטח עשוי מיליוני פיקסלים 
 40X40 בגודל   4000X4000  16MP( קטנים 

ס”מ(.

פיקסל  ברגישות  מתבטאת  המשטח  איכות 
בודד לקרינה מייננת, תחום דינמי, ליניאריות, 
מהירות תגובה, יחס אות לרעש, וכמובן מגודל 
שטח,  ביחידת  הפיקסלים  וכמות  הפיקסל 

בדומה ל-CCD של מצלמה .

תנועה ליניארית וסיבובית של החלק

בכדי לקבל תמונה תלת מימדית של החלק, יש 
ובכל  הקרינה  מקור  מול  מעלות   360 לסובבו 
סיבוב מלא לקדם תנועה ליניארית למעלה או 
מול  החלק  כל  של  מלאה  לחשיפה  עד  למטה 
הפנל השטוח. בכדי לעמוד בדרישות הרזולוציה 
המיכנית  התנועה  כל  המיקום  של  הגבוהה 
נדרשת להיות מאוד מדויקת ללא חופש מכני 
מיקום  על  אמת  בזמן  אלקטרוני  משוב  ועם 

הצירים.

מחשב ותוכנה

כיון שמדובר באיסוף נתונים בזמן אמת כאשר 
אלפי  מאות  נאגרות  החלק  של  סיבוב  בכל 
תמונות ברזולוציה גבוהה, נדרש מחשבים עם 

מעבדים חזקים במיוחד וזכרון גדול.

התוכנה המיוחדת לשחזור והצגת החלק בצורה 
הדבר  דרישה,  לפי  בחתכים  או  מימדית  תלת 
מהווה נדבך מאוד משמעותי באיכות הביצוע. 
בעולם  המוביל  היצרן  עם  פעולה  משתף   GE
והשימוש   Volume Graphics בשם בתחום 

בתוכנה ידידותי מאוד למפעיל.

CT בחינה של חלק יצוק בשיטת

בחינת חלקי מתכת לפני עיבוד שבבי באמצעות CT ברזולוציה גבוהה
זלמן ברטל חברת דקטל

מודל יצירת התמונה התלת  ממדית

מודל יצירת התמונה הדו ממדית

  לעמוד בדרישות הרזולוציה הגבוהה של המיקום כל התנועה המיכנית נדרשת להיות מאוד מדויקת ללא
  .מכני ועם משוב אלקטרוני בזמן אמת על מיקום הצירים חופש

  
  מחשב ותוכנה

  נתונים בזמן אמת כאשר בכל סיבוב של החלק נאגרות מאות אלפי תמונותכיון שמדובר באיסוף 
  .עם מעבדים חזקים במיוחד וזכרון גדול יםנדרש מחשב, ברזולוציה גבוהה

  מהווה נדבך הדבר , התוכנה המיוחדת לשחזור והצגת החלק בצורה תלת מימדית או בחתכים לפי דרישה
 Volumeלה עם היצרן המוביל בעולם בתחום בשם משתף פעו  GE. מאוד משמעותי באיכות הביצוע

 Graphics  למפעילמאוד והשימוש בתוכנה ידידותי. 
 
 מודל יצירת התמונה הדו  ממדית

 מודל יצירת התמונה התלת  ממדית

  לעמוד בדרישות הרזולוציה הגבוהה של המיקום כל התנועה המיכנית נדרשת להיות מאוד מדויקת ללא
  .מכני ועם משוב אלקטרוני בזמן אמת על מיקום הצירים חופש

  
  מחשב ותוכנה

  נתונים בזמן אמת כאשר בכל סיבוב של החלק נאגרות מאות אלפי תמונותכיון שמדובר באיסוף 
  .עם מעבדים חזקים במיוחד וזכרון גדול יםנדרש מחשב, ברזולוציה גבוהה

  מהווה נדבך הדבר , התוכנה המיוחדת לשחזור והצגת החלק בצורה תלת מימדית או בחתכים לפי דרישה
 Volumeלה עם היצרן המוביל בעולם בתחום בשם משתף פעו  GE. מאוד משמעותי באיכות הביצוע

 Graphics  למפעילמאוד והשימוש בתוכנה ידידותי. 
 
 מודל יצירת התמונה הדו  ממדית

 מודל יצירת התמונה התלת  ממדית

  
 
  

  
  

  .ברזולוציה גבוהה CTבחינת חלקי מתכת לפני עיבוד שבבי באמצעות 
  זלמן ברטל חברת דקטל

  
  בחינת יציקות אלומיניום מורכבות לפני תחילת עיבוד שבבי רב שלבי וממושך ייעל מאוד את תהליך 

  .י פסילת יציקות שלא עומדות בתנאי הסף הנדרשים"הייצור של חלקים אלו ע
  

  מכילה תא הקרנה עם מקור קרינה ממוקד עם  GEי חברת "דישה המשווקת עהטכנולוגיה הח
   מכניקה מדויקת , X-Rayת פנל שטוח גדול הרגיש לקרינ, ןמיקרו 1-גודל מוקד הקטן מ

  שניהם מפוקדים מהמחשב ומדווחים, בתנועה ליניארית תהמאפשרת תנועה סיבובית של החלק משולב
  ולבסוף תוכנה מקצועית . עוצמה לאיסוף נתונים בזמן אמתמחשבים רבי , על מיקום אמת למחשב

  .הרבים המתקבלים תוך כדי הקרנה והצגתם בצורות שונות למהנדס נתוניםהלעיבוד 
  
  .ן שכל מערכת מורכבת המשולבים בה מרכיבים שונים תיבחן לפי איכות הפריט הפחות איכותיוכיו
  .ה תלת מימדית איכותית ברזולוציה גבוההכל המרכיבים ליצירת תמונ איכות  מיוחד על דגשיש 

  
  CTתא בדיקה עם מקור מיקרו פוקוס לבדיקות 

  
  :מקור הקרינה

עם מתח עבודה של  ננו פוקוס/מסוג מיקרו פתוחהרנטגן  מקור הקרינה הייחודי למתקן זה הוא שפופרת
KV225  דל של מיקרון בודד לקבלת ובו זמנית גודל מוקד קטן במיוחד בסדר גו, גדוליםשיכול לחדור עוביים
  .הגדלה ורזולוציה טובה במיוחד כושר

  
  פנל שטוח רגיש לרנטגן

  . )מ "ס40X40בגודל  16MP 4000X4000(  פיקסלים קטנים מיליוני הפנל מבוסס על משטח עשוי
, מהירות תגובה, ליניאריות, תחום דינמי, לקרינה מייננת איכות המשטח מתבטאת ברגישות פיקסל בודד

  .של מצלמה  CCD-בדומה ל, מגודל הפיקסל וכמות הפיקסלים ביחידת שטח  וכמובן ,רעשליחס אות 
  

  תנועה ליניארית וסיבובית של החלק
   מעלות מול מקור הקרינה ובכל סיבוב מלא 360יש לסובבו , בכדי לקבל תמונה תלת מימדית של החלק

  בכדי. לקדם תנועה ליניארית למעלה או למטה עד לחשיפה מלאה של כל החלק מול הפנל השטוח

  CTבחינה של חלק יצוק בשיטת 
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Saw Bug הוא רכבון ממונע, על גלגלים מגנטיים 
שיכול לשאת עד שישה מתמרים אולטרסוניים. 
אחד  בציר  אוטומטיות  לבדיקות  מעוצב  הוא 
של ריתוכים היקפיים על צינורות פלדת פחמן 
החל מקוטר חיצוני של 4 אינץ’ ועד למיכלים 

בעלי קוטר גדול . 

גלגלים,  ארבעה  עם  הנעה  למערכת  תודות 
לרכבון המגנטי אחיזה מעולה וכוח רב, ומספק 
מהירות קבועה בין בעלייה או בירידה ביחס 

למשטח הבדיקה. 

ה-SAW bug הסטנדרטי נושא ארבעה מתמרים: 
 ,TOFD ושני מתמרי PA בדרך כלל שני מתמרי

אך הוא יכול לשאת עד שישה מתמרים. 

המנוע החד כיווני נשלט באמצעות שלט פשוט 
המאפשר תנועה אחורה או קדימה במהירויות 
הקבועים.  המגנטיים  הגלגלים  עבור  משתנות 
יחידת ההנעה של המנוע מאפשרת עצירת חירום 
לבטיחות השימוש ומשדרת את אותות תנועת 
למכשירים  חיבור  לשם  ישיר  באופן  המנוע 

הסטנדרטיים בתעשייה. 

המכשיר פותח עם חלק מהפונקציות המוכחות 
של ה-Phoenix MagScan אך במחיר נמוך יותר 

לבדיקה אוטומטית של ריתוכים. 

יתרונות:

SAW bug סורק ריתוכים ממונע לבדיקות בציר אחד
בעלות  אחד  בציר  אוטומטית  •בדיקה  	

נמוכה

•תפעול מהיר  	
•שלט פשוט וידידותי למשתמש 	

•תואם לכל המכשירים בעלי יכולת קידוד 	
גלגלים  ארבעה  עם  חזקה  הנעה  •מערכת  	
על  התגברות  ויכולת  מעולה  אחיזה  בעלת 

מכשולים קטנים 

בצורה  המכשיר  בהנחת  לסיוע  לייזר  •בעל  	
ישרה 

•לא נדרשים כלים מיוחדים וניתן לפתוח את  	
הברגים המחזיקים את הגשש ולשנות את 

מיקומו ללא כלי עבודה. 

מאפיינים:

 • 	200 X220 X120  : מפקטי קו ב  צו י ע
מילימטרים

•קל משקל - רק ארבעה קילוגרם  	
• אינץ’ ועד שטוח.  טווח: מקוטר 4	

• מילימטר לשנייה  מהירות בין 5-100	

•קל להעברה  	
•מחזיק עד ששה גששים  	

•אפשרות לשחרור מהיר של הגשש 	

•הגששים מורכבים על המכשיר ללא תלות  	
בגששים אחרים 

•עמיד וחזק לבדיקה בשטח  	
•גלגלים מגנטיים חזקים לשימוש על משטחים  	

צבועים 

טלפון:  הנדסה.  מ.נ.  ידי  על  בישראל  משווק 
03-9798333

 www.mneng.co.il
SAW bug
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המספקת   A-SCAN ותצוגת  אמת  זמן  תצוגת 
100 אחוז כיסוי של עובי החלק. 

גבוהה  ברזולוציה  על  תצוגת  של  •מפה  	
מאוד. 

•מתאימה לתעשיות הפטרוכימיות התעופתיות  	
ואחרות .

•מתאים הן לתחזוקה והן לייצור.  	
לדרישות  מעבר  גבוהה   • 	POD יכולת 

המקובלות.

•כיול פשוט ומהיר. 	
•דיוק טוב יותר של גודל הפגם . 	

• נדרשים 2 ימי הדרכה בלבד.  	

   

 
המספקת  A‐SCANתצוגת זמן אמת ותצוגת 

  . אחוז כיסוי של עובי החלק 100
  מפה של תצוגת על ברזולוציה

 . גבוהה מאוד
  מתאימה לתעשיות הפטרוכימיות

 .התעופתיות ואחרות 
 מתאים הן לתחזוקה והן לייצור . 
  יכולתPOD   גבוהה מעבר לדרישות

 .המקובלות 
 כיול פשוט ומהיר. 
  יותר של גודל הפגם דיוק טוב. 
  ימי הדרכה בלבד 2נדרשים .  

  

 

   
 03-9798333: טלפון .הנדסה. נ.ממשווק בישראל על ידי 
www.mneng.co.il  

  

  ידיעה לחדשות  –ליאת 

  קחי את כל התמונות וסדרי לפי הקובץ המקורי המצורף 

  בתמונת המכשיר קחי רק את העיגול הירוק 

משווק בישראל על ידי מ.נ. הנדסה. טלפון: 
03-9798333

www.mneng.co.il
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מכשור לבדיקת שליפה משמש לביצוע בדיקות 
ולבדיקת  וציפויים,  צבעים  של  אדהזיה 
אלה  כמו  וצפויים  חיפויים  של  הדבקה  כוח 
קיים  אלו  למטרות  ציוד  בבניה.  המשמשים 

בשוק מזה כשלושה עשורים.

הטכנולוגיה מבוססת על דסקת מתכת בקוטר 
ידוע המודבקת לחיפוי הנבדק באמצעות דבק 
מערכת  ועל  מהיר,  התקשות  זמן  בעל  חזק 
שיודעת לבצע מתיחה של הדסקה ותלישה שלה 

מהמשטח אליו הודבקה.

המכשור מהדור הראשון התבסס על מוט בורגי 
אשר התחבר לדסקית מתכת,  ובאמצעות סיבוב 

אום שנע על המוט ביצע את תלישת הדסקה.

למכשירים מסוג זה מספר חסרונות : 

הקיימת  ואפיצות  חופש  בשל  נמוך,  •דיוק  	
במערכת הברגים המבצעת את המתיחה.

•בלאי גבוה של המערכת המכאנית. 	
שהופעל  המקסימלי  הכוח  בזיהוי  •בעיה  	

בנקודת התלישה.

שיטה זו התאפיינה בדיוק ובחזרתיות נמוכים 
את  לבצע  הקושי  בשל  הבדיקה,  תוצאות  של 
תהליך השליפה בקצב אחיד ובמהירות אחידה. 
הבדיקה  את  יבצעו  בודקים  מספר  אם  לכן 
באותו מדגם, אנו עלולים לקבל פיזור רחב של 

תוצאות.

מערכת  על  התבסס  השני  מהדור  המכשור 
מופעל  שבאמצעותה  מיניאטורית  הידראולית 
הכוח  על הדסקית. באמצעות שיטה זו התגברנו 
על שלושת החסרונות של השיטה הקודמת, אבל 

נשארה בעיית החזרתיות. 

על  PROCEQ-שוויץ  חברת  הכריזה  לאחרונה 
  DY2 קו מוצרים חדש: מכשירי שליפה מדגם 

מכשור לבדיקת שליפה PULL-OFF של צבעים, חיפויים וצפויים
RBM תורגם על ידי: ירון רוזנברג מנכ”ל טכני

מיניאטורית  שליפה  מערכת  על  המבוססים 
גם מערכת הנעה  הידראולית הכוללת בתוכה 
מבוססת מיקרו-קונטרולר שבאמצעותה אפשר 
לקבוע את קצב השליפה. לאחר קביעת מהירות 
השליפה, תהליך השליפה מתבצע בקצב ידוע 

ואחיד.

דיוק  עם  מערכת  הינה   DY2 מסוג  מערכת 
CLASS-1. )מכשור עם דיוק CLASS-1 משמש 

בדרך כלל כמכשור יחוס.(

קו המוצרים מסדרת DY 2 כולל שלושה תחומי 
מדידה:

 • 	0.6-6 KN לתחום מדידה של DY 206 דגם
 .)0.3 - 3.1 Mpa(

 • 	1.6-15.5 KN לתחום מדידה של DY 216 דגם
 .)0.8 - 7.8 Mpa(

 • 	2.5-25 KN לתחום מדידה של DY 225 דגם
 .)1.3 - 12.7 Mpa(

תהליך הבדיקה מתבצע בחמישה שלבים: )ראה 
את חמשת המסכים(

יתקבלו  בהן  ההנדסיות  היחידות  קביעת  1 .
תוצאות הבדיקה.

נקבעות  היחידות  העמסה.  קצב  קביעת  2 .
בהתאם לבחירה של הסעיף הקודם.

נעשה שימוש. קביעת סוג הדסקיות שבהן . 3

ביצוע הבדיקה בפועל. 4 .

קבלת תוצאות הבדיקה שאותן ניתן להוריד  5 .
למחשב ולהציגן כפלט מודפס.

מכשיר  באמצעות  שבוצעה  הבדיקה  פלט 
:DY2

המכשיר מסוגל להציג במסך תוצאות הבדיקה 
ובדו”ח הבדיקה היכן התגלה הכשל:

הבדיקה  דסקת  את  שחיבר  בדבק  כשל  1 .
לחומר.

כשל בחומר החיפוי. 2 .

לחומר  החיפוי  חומר  בהצמדות  כשל  3 .
הבסיס.

כשל בחומר הבסיס. 4 .

דורשים  בדיקות שליפה  לביצוע  רוב התקנים 
מהמפעיל לתעד את סוג הכשל. DY-2 ייחודי 
עם  יחד  להישמר  למידע  מאפשר  שהוא  בכך 

תוצאות הבדיקה.
Most pull-off testing standards require 
the operator to record the mode of failure. 
DY-2 is unique in that it allows this 
information to be saved along with the 
test result.

Failure in substrate 
Bond failure at concrete/overlay 
interface 
Failure in overlay or repair material
Bond failure at epoxy/overlay interface

For example “B 100%” indicates a complete 
failure in the overlay or repair material

שליפה לבדיקת וצפויים  PULL-OFF     מכשור חיפויים צבעים ,  של     

   "    :   RBM
,          

 .          
.       

         
    ,       

.        

,           
.          

 :     
        ,  

.
.     

           

     DY2:

   "       
:

1..       
2..   
3..      
4..   

.           
DY-2.           

Failure Mode Reporting

Most pull-off testing standards require the operator to record the mode of
failure. DY-2 is unique in that it allows this information to be saved along
with the test result.

Failure in
substrate

Bond failure at
concrete/overlay

Failure in
overlay or

Bond failure at
epoxy/overlay

interface repair material interface

For example "B 100%" indicates a complete failure in the overlay or repair
material

interface repair material interface

For example "B 100%" indicates a complete failure in the overlay or repair
material
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ISONIC PA AUT  - מערכות מתקדמות ביותר 
אולטראסוניות  לבדיקות   Sonotron NDT של 
 TOFD, Phased אוטומטיות המשלבות שיטות 
Array (PA)  ו-UT קונבנציונליות משמשות כיום 
לבדיקות של ריתוכים היקפיים בקו צינור נפט 
אסטרטגי שנמצא בתהליך בנייה, הקו המחבר 
שדות קידוח נפט ברוסיה למאגרי נפט ומתקני 
ייצור בסין דרך מונגוליה; הבדיקה מתבצעת על 

 .ASTM E1961 פי התקן

נקבע   2014 ביולי  שהחל  הבנייה  פרויקט 
להשלמה במרץ 2016. בסוף נובמבר 2014 היו 
מספר מערכות בשימוש שיגרתי ביער “טייגה” 
בטמפרטורות   Taishet סיבירית  לעיר  בסמוך 

סביבה נמוכות של עד כ-C˚56 מתחת לאפס.

בדיקה אולטראסונית אוטומטית של ריתוכים היקפיים 
בטמפרטורה של C˚56 מתחת לאפס

מערכת ה-ISONIC PA AUT מספקת ביצועים 
גבוהים  מידע  עיבוד  ומהירות  אולטראסוניים 
מתחרה  לציוד  בהשוואה  משמעותי  באופן 
למחשב  תודות  אחרות,  חברות  ע”י  המיוצר 
המשובץ הממוקם בתוך המארז הנייד האטום 
שמורכב  ק”ג   6.5 ששוקל   IP69 בסטנדרט 
מאפשר  זה  מבנה  הסורק.  גוף  על  ישירות 
 )umbilical( להימנע משימוש בכבלים אנאלוגיים
כבדים ומסורבלים, כך שהחלק היחיד במערכת 

הממוקם בתא הרכב הוא מחשב נישא המחובר 
אל הסורק דרך כבל רשת מוקשח ואמין בעלות 
 10 פי  )לפחות  הנמוך  למשקל  תודות  נמוכה. 
בלבד  אחד  טכנאי  נדרש  מתחרות(  ממערכות 
לביצוע הסריקה. זה מוזיל באופן משמעותי את 

עלויות התפעול.

מערכת ISONIC PA AUT הכוללת  128 ערוצי 
נפרדים עבור  ו-16 ערוצים קונבנציונליים   PA
בארכיטקטורה  קונבנציונליות   UT-ו  TOFD
הבדיקות  מערכת  היא  מלאה,  מקבילית 
האוטומטית היחידה בעולם שעברה את בדיקות 
בתעשיית  הענק  חברות  שלוש  של  ההסמכה 
הנפט והגז הרוסית: גזפרום, טרנסנפט ורוסנפט, 
שבבעלותן כמעט כל קווי הנפט והגז הקיימים 
בין  סביבה.  ובמדינות  ברוסיה  כיום  והנבנים 
סוגי צינורות רבים, ISONIC PA AUT מוסמכת 
לעבודה עם צינורות לחץ גבוה במיוחד )קוטר 
56 אינטש, עובי דופן 25 מילימטר( להובלת גז 
ונמצאת בשימוש בקווים שנבנים כעת בדרום 
רוסיה. קטעי ווידאו מהשטח זמינים לצפייה / 

הורדה בקישורים הבאים:

http: / /www.sonotronndt .com/RepInfo/
IPAAUT/56_01.mp4

http: / /www.sonotronndt .com/RepInfo/
IPAAUT/56_02_CAL.mp4

מערכת הבדיקה הישראלית בבדיקה בתנאי קור 
קיצוניים ברוסיה

כים ריתו של אוטומטית נית אולטראסו קה     בדי

של רה בטמפרטו ים C   היקפי לאפס  מתחת

       

     

     

 ,           
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