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.1

כללי

.1.1

מפרט זה מגדיר את הדרישות לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכים של פסים
במסילות

ובמפלגים

שבוצעו

בשיטות:

ריתוך

אלומינותרמי

( )Aluminothermic weldingלפי תקן אירופאי  ;EN14730-2וריתוך
חשמלי ( )Flash-butt weldingלפי תקן אירופאי  ,EN14587-2ואת אופן
הדיווח על ממצאי הבדיקות.
.1.2

בדיקות ללא הרס ,שיש לבצע תחת מפרט זה -

.1.2.1

בדיקה ויזואלית ) (VTב 111%-מהריתוכים,

.1.2.2

בדיקה גיאומטרית ב 111%-מהריתוכים,

.1.2.3

בדיקה אולטראסונית ) (UTב 111%-מהריתוכים,

.1.2.4

בדיקת פני שטח הריתוך ובסמוך אליו בשיטת חלקיקים מגנטיים ) (MTבמידה
ומבצע הבדיקה בהתאם לממצאים בשטח ולניסיונו רואה לנכון לבצע בדיקה זו.

.1.2.5

בדיקות ללא הרס תבוצענה בפסים מהסוגים הבאים (לפי הגדרתם בתקנים
האירופאיים  EN13674-1ו:)EN13674-2 -
פרופיל פס

חוזק מינימלי
למתיחה

סוג פס
(קשיות)

880 MPa

R260
UIC 54 / 54E1

UIC 60 / 60E1 /
60E2

R350HT

1175 MPa

R260

900 MPa

R320cr

1080 MPa

R350HT

1175 MPa

R220

680 MPa

R260

880 MPa

R220

680 MPa

)50E6 ( U50
)46E2 (U33

2

סימון מזהה על צוואר
הפס (בהתאם לסוג
הפס)
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יתכנו מקרים בהם יהיה צורך לבדוק ריתוכים שבוצעו בין פסים בעלי סוגי

.1.3

.או סוגי קשיות שונים/פרופילים שונים ו
יתכנו מקרים בהם יהיה צורך לבדוק ריתוכים שבוצעו בין פסים ישנים או

.1.4

.שילוב של פס חדש עם פס משומש
. לאורך כל תוואי המסילה,הבדיקות תתבצענה בכל הארץ

.1.5

תקנים רלוונטיים

.2

שם התקן
Non-destructive testing - Qualification and
certification of NDT personnel
Personnel Qualification and Certification of Nondestructive Testing
General requirements for the competence of
testing and calibration laboratories
Railway applications - Track - Aluminothermic
welding of rails - Part 2 - Qualification of
aluminothermic welders, approval of contractors
and acceptance of welds
Railway applications - Track - Flash butt welding
of rails - Part 2 New R220, R260, R260Mn and
R350HT grade rails by mobile welding machines
at sites other than fixed plant
Railway applications - Track - Rail - Part 1
Vignole railway rails 46 kg/m and above
Railway applications - Track - Rail - Part 2
Switch and crossing rails used in conjunction
with Vignole railway rails 46 kg/m and above
Non-Destructive testing – Characterization and
verification of ultrasonic examination equipment
– Part 1:Instruments
Non-Destructive testing – Characterization and
verification of ultrasonic examination equipment
– Part 2:Probes
Non-Destructive testing – Characterization and
verification of ultrasonic examination equipment
– Part 3:Combined Equipment

3

)*( מספר תקן
ISO9712
SNT-TC-1A
EN ISO/IEC 17025

EN14730-2

EN14587-2

EN13674-1
EN13614-2

EN12668-1

EN12668-2

EN12668-3
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EN60529

Degrees of protection provided by enclosures (IP
)code

EA-04/15

Accreditation for Non-Destructive Testing

DIN874-1

 )Geometrical Product Specifications (GPS;Straight edges - Part 1: Steel straight edges
Dimensions, technical delivery conditions

(*) גרסה עדכנית של התקנים
.3

הגדרות
לצורך מפרט זה ,יהיו לביטויים הבאים המשמעויות הבאות:

3.1

"מבצע הבדיקה" – עובד מטעם הקבלן הבודק ,בעל תעודת הסמכה לביצוע
בדיקות ללא הרס רמה  2לפי תקן  ISO9712ו/או  SNT-TC-1Aבתחומים
הבאים :בדיקה אולטראסונית ) ,(UTובדיקה ויזואלית ) ,(VTובדיקה בשיטת
חלקיקים מגנטיים ) .(MTהינו אחראי על ביצוע הבדיקות בפועל ואמינותם
של התוצאות.

3.2

"מנהל הפרויקט" – מנהל בכיר מטעם רכבת ישראל ו/או מי מטעמו ,שישמש
כנציג רכבת בתהליך ניהול ביצוע הבדיקות מול הקבלן הבודק.

3.3

"מעבדה מאושרת"  -מעבדה מוסמכת ,שאושרה בכתב ע"י הממונה על
התקינה עפ"י סעיף  12בחוק התקנים ,התשי"ג – .1953

3.4

"מעבדה מוסמכת"  -מעבדה ,לרבות-גוף בודק ,מכייל או מודד העוסק
בעבודת מעבדה ,בעל הסמכה לפי  ISO17025מטעם הרשות הלאומית
להסמכת מעבדות או מטעם גוף הסמכה אחר המוכר ע"י האיגוד הבינלאומי
להסמכת מעבדות ).(ILAC

3.5

"מפקח תוצאות בדיקה" – עובד מטעם הקבלן הבודק ,שהינו בעל תעודת
הסמכה לביצוע בדיקות ללא הרס רמה  ,3לפי תקן  ISO9712ו/או SNT-
 TC-1Aבתחומים הבאים :בדיקה אולטראסונית ) ,(UTבדיקה ויזואלית
) ,(VTבדיקת צבע חודר ) ,(PTבדיקה בשיטת חלקיקים מגנטיים ) .(MTהינו
אחראי על אבטחת איכות ובקרת התוצאות של הבדיקות.
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3.6

"פס מעבר" – הינו פס שחלקו פס בעל פרופיל מסוג אחד וחלקו השני הינו
פס בעל פרופיל מסוג אחר.

3.1

"צוות בדיקה" – קבוצת עובדי הקבלן שלפחות אחד מהם הינו מבצע הבדיקה

3.1

"קבלן בודק /קבלן" –גוף אשר איתו תתקשר רכבת ישראל בחוזה לביצוע
בדיקות עפ"י מפרט זה .הגוף חייב להיות מעבדה מוסמכת ומאושרת ,בעל
הכרה רשמית ,בתוקף ,ביכולת ובכשירות המקצועית בתחום בדיקות ללא הרס
של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות של ישראל ,לפי ת"י  11125או שווה
ערך.

3.9

"רכבת"  -רכבת ישראל בע"מ.

3.11

"ריתוך פסול" – הינו כל אחד מהבאים ביחד או לחוד:

3.11.1

ריתוך שבהתאם לממצאי בדיקה ויזואלית וגיאומטרית אינו עומד בדרישות,
לפי מפרט הטכני  ,07-0006.1סעיף  6ולא ניתן לתקנו; ו/או

3.11.2

ריתוך שבהתאם לממצאי הבדיקה אולטראסונית ,מוגדר כריתוך פסול ,לפי
המפרט הטכני  ,07-0006.1סעיף  ;1.11ו/או

3.11.3

ריתוך שבהתאם לממצאי בדיקת חלקיקים מגנטיים חורג מהדרישות במפרט
הטכני  ,07-0008.1סעיף .1

.4

סוגי הבדיקה:

4.1

על פי מפרט זה ,מבצע הבדיקה יהיה אמון על ביצוע הבדיקות הבאות:
בדיקה ויזואלית ,גיאומטרית ,אולטראסונית ובדיקה ללא הרס של פני השטח.

4.1.1

הבדיקה הויזואלית  -בדיקה של מבצע הבדיקה לאבטחת שלמות הריתוכים,
ולוידוא כי אין פגמים :סדקים ,בקיעים ,חוסר אחידות ,פגמים תרמיים ,במיוחד
באזור מגע האלקטרודה (עבור ריתוך חשמלי).

4.1.2

בדיקה גיאומטרית – הבדיקה תכלול בדיקה בעזרת ציוד מדידה מתאים (ראה
סעיף  )5.1להבטחת איכות ביצוע הריתוך .מדידת גיאומטריית הריתוך
וגיאומטרית הפסים המרותכים יתבצע במיקומים המצוינים באיורים בנספח א'
5
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4.1.3

בדיקה אולטרסונית של הריתוך – תכלול בדיקה בעזרת ציוד בדיקה
אולטרסוני מתאים (ראה סעיף  ,)5.2לאבטחת איכות הריתוך.

4.1.4

בדיקה ללא הרס לפגמי פני שטח – בדיקה ללא הרס בשיטת חלקיקים
מגנטיים )( (MTראה סעיף  ,)5.3נועדה בכדי לאפיין פרמטרים של פגמי פני
שטח בריתוך ובסמוך אליו .את הבדיקה יש לבצע בהתאם לממצאים בשטח
ולניסיונו של מבצע הבדיקה.

.5

ציוד לבדיקה

 5.1ציוד לבדיקה גיאומטרית
 5.1.1לצורך ביצוע בדיקה גיאומטרית של ריתוכים ,יחזיק מבצע הבדיקה:
א.

סרגל פלדה בעל אורך של  1.11מטר וחתך של  41X11מ"מ ,ללא שנתות
אולם עם סימון מחצית אורך הסרגל (קו חלוקה לשני חלקים שווים).
על הסרגל לעמוד בדרישות  DIN 874-1או שווה ערך ,על מישוריות
הסרגל ( )levelness toleranceלהיות לא יותר מ.12μm-

ב.

מד מרווח ) (feeler gaugeלקביעת גודל המרווח בין משטח הסרגל לאזור
הפס הנבדק.

ג.

אין מניעה לכך כי הבדיקה תתבצע באמצעות מספר צוותי בדיקה ,במקרה
שכזה על כל צוות יהיה מצויד בציוד בדיקה גיאומטרית משלו.

ד.

על קבלן הבדיקה לוודא כי מספר אביזרי המדידה המכוילים יהיה כמספר
הצוותים כפי שהוגדרו במסמכי המכרז ,ובנוסף יהיה ברשותו לפחות עוד
אביזר מדידה מכויל אחד כגיבוי.

 5.2ציוד לבדיקה אולטראסונית
5.2.1

הבודק ישתמש רק בציוד לפי דרישות המפרט הטכני שאושר ע"י מנהל
הפרויקט או מי מטעמו .הבודק לא ישתמש בציוד שלא אושר ועליו יהיה
להחליפו בציוד מתאים.
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5.2.2

בעת ביצוע בדיקה אולטראסונית של ריתוכים ,יהיה ברשות מבצע הבדיקה
לפחות הציוד הבא:

5.2.2.1

מכשיר לביצוע בדיקה אולטראסונית,
א.

מכשיר לביצוע בדיקה אולטראסונית ,הפועל בשיטת ההד החוזר בעל
תדירות של  2ו/או  4מגהרץ והמצויד במוניטור קול ובמוניטור אור.
המכשיר יהיה מסוגל לקבוע את מיקום הפגמים בריתוך עפ"י מערכת
קואורדינטות.

ב.

המכשיר יתאים לבדיקת ריתוכי פסים בטמפרטורות הפסים של עד 61
מעלות צלזיוס.

ג.

המכשיר יעמוד בדרישות הטכניות הנוספות הבאות:
]Gain (fine): in steps of 1[dB]; tolerance  0.1[dB
דרישות טכניות נוספות בהתאם לנדרש בתקן אירופאי EN12668-1,2,3
או שווה ערך.
(יש לשמור על הדרישות הטכניות בכפוף לשינוי בפרמטרי הסביבה
החיצונית).

ד.

רגישות המכשיר תהיה כזאת שגשש של  45יהיה מסוגל לגלות פגם בעל
גודל החזר ) (Equivalent Reflector Sizeבשטח שווה ערך ל 2-ממ"ר
בדגימת פלדה בעלת חתך שגובהו  112מ"מ ,כשהיחס בין אמפליטודת
האות ובין אמפליטודת הרעש הינו לפחות  6דציבל.

ה.

על מכשיר הבדיקה על כל חלקיו להתאים לתנאי מזג האוויר בישראל.
כאשר יש לקחת בחשבון עבודה בתנאי שטח קשים – חום ,אבק ,סינוור
שמש ,וכו'.
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לפיכך על המכשיר להיות בעל  IP65או גבוה יותר ,בהתאם לתקן אירופאי
 .EN60529ועליו להיות בעל מבנה שיבטיח למבצע הבדיקה יכולת
חזותית של המסך בכל מזג אוויר.
ו.

אין מניעה לכך כי הבדיקות תתבצענה באמצעות מספר צוותי בדיקה,
כשכל צוות מצויד במכשיר משלו לבדיקה אולטראסונית .במקרה כזה,
חייבים כל המכשירים להיות מאותו סוג ואותו הדגם .בנוסף על הקבלן
הבודק להחזיק מכשיר נוסף לגיבוי.

ז.

המערכת האולטראסונית תהיה מונחת מחשב ותוכל להפיק את הפלט
הכולל את הנתונים הבאים:
-

דיאגרמה של אמפליטודת האות כנגד מיקום גובה הפגם בפסA-( ,
 ,)Scanבמ"מ.

-

רשימת נתונים הכוללת את הפרמטרים של הבדיקה (תאריך ,שעה,
מיקום הריתוך במסילה ,שם הבודק ,מאפייני המכשור ,רגישות,
תדירות ,סוג הגשש וכיו"ב) וכן התוצאות המספריות שנתקבלו
במהלך הבדיקה.

5.2.2.2

גששים
א.

מבצע הבדיקה חייב שיהיו בחזקתו בעת ביצוע הבדיקה לפחות הגששים
משני הסוגים הבאים:
-

 ,45עם סטייה מותרת של 2

-

 ,58עם סטייה מותרת של .2

-

 ,70עם סטייה מותרת של ( 3חלק מהגששים יהיו בעלי
רוחב/קוטר שלא יעלה על  12מ"מ).

ב.

התדירות הנומינלית של הגששים בעלי התדירות  2ו 4-מגהרץ ,עם סטייה
מותרת של  0.1מגהרץ ביחס לתדירות נומינלית.
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ג.

על הקבלן הבודק לוודא כי יש לו מערכת סטים של גששים לפי מספר
הצוותים וכן סט גששים נוסף לגיבוי.

ד.

על מבצע הבדיקה לבצע כיול הגששים לפני /ובמהלך הבדיקות בהתאם
לנדרש בתקנים ,במפרט זה ,ועל סמך ניסיונו המקצועי.

5.2.2.3

בלוק כיול
א.

לכל מכשיר ,יהיה מותאם בלוק כיול של INTERNATIONAL
 ,INSTITUTE OF WELDINGושימוש בדיאגרמות  DGSוסקלות
מתאימות או שימוש בשיטה שווה ערך שנותנת לקבל ERS
).(Equivalent Reflector Size

5.2.2.4

נוזל מגע
א.

נוזל מגע מיוחד ייעודי לבדיקות אולטרסוניות בעל צמיגות גבוהה ,בלתי
מחליק ע"ג משטחים אנכיים ,ניתן למיהול במים ,ניתן להסרה במים או
כוהל ,חופשי מגופרית ,הלוגן או מוספים אנאורגניים אחרים .הנוזל יהיה
מתוצרת יצרן המסוגל להמציא נתונים טכניים מספקים בקשר לנוזל ,וכי
נוזל הינו בשימוש לצורך ביצוע בדיקות אולטרסוניות בפלדה.

5.2.2.5

מד חום
א.

מד-חום מגנטי למדידת טמפרטורת הפס.



יש להבטיח כי יתקיים כיול ,ותדירויות הכיול של ציוד הבדיקה
יתבצעו בהתאם להוראות האירופאיות  ,EA-04/15כמפורט בנספח
"ל.
 Bשל ההוראות הנ



בכל מקרה טעון הציוד אישור מנהל הפרויקט .מבצע הבדיקה לא
ישתמש בציוד שלא אושר ועליו יהיה להחליפו בציוד מתאים.

5.1

ציוד לבדיקה בדיקה בשיטת חלקיקים מגנטיים
א.

לפי מפרט טכני E - 07 – 0009.1
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יש להבטיח כי יתקיים כיול ,ותדירויות הכיול של ציוד הבדיקה
יתבצעו בהתאם להוראות האירופאיות  ,EA-04/15כמפורט בנספח
"ל.
 Cשל ההוראות הנ



בכל מקרה טעון הציוד אישור מנהל הפרויקט .מבצע הבדיקה לא
ישתמש בציוד שלא אושר ועליו יהיה להחליפו בציוד מתאים.

.6
6.1

תהליך הבדיקה הויזואליות והגיאומטרית
בדיקות ויזואליות יאתרו את הפגמים הבאים :סדקים חיצוניים ,חוסר חומר
בראש הפס ,חורים ופגמים אחרים .כמו כן הבודק יבדוק את התאמת פרופיל
הפס בתחום הריתוך לפרופיל הפס עצמו.

6.2

הבדיקה הגיאומטרית תבוצע באמצעות הציוד המתואר בסעיף  5.1לעיל.

6.3

בבדיקה הגיאומטרית של ריתוכים הסטיות המדודות המותרות בריתוכים הינן:
סטיות מותרות בכיוון אנכי
 1.3מ"מ
 1מ"מ
 -1.2מ"מ

ריתוך גבוהה מקסימום
מינימום
מישוריות
Flatness
מינימום
ריתוך נמוך
אורך ליטוש מקסימלי

 -1.2מ"מ
 511מ"מ
( 251מ"מ מכל צד
של הריתוך)

סטיות מותרות בכיוון אופקי
בצד מקסימום
סטיה
ראש הפס
מינימום
אורך ליטוש מקסימלי

6.4

 1.3מ"מ
 1מ"מ
 511מ"מ
( 251מ"מ מכל צד
של הריתוך)

תוצאות הבדיקה הויזואלית והגיאומטרית תירשמנה ע"י מבצע הבדיקה ב-
"גיליון ביצוע ובדיקת ריתוכי פסים" ,שדוגמתו מובאת בנספח ג'.
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.1

תהליך הבדיקה האולטראסונית

1.1

ציוד הבדיקה אולטרסוני שתואר לעיל ,יהיה מסוגל לגלות את סוגי הפגמים
הנוצרים במהלך ביצוע הריתוך ועלולים ליצור סדקים רוחביים ואורכיים בפס:

1.2

א.

סדקים ()CRACKS

ב.

חוסר היתוך ()LACK OF FUSION

ג.

הדבקה קרה ()COLD SHUTS

ד.

סיגי "דמע חם" ()HOT TEARS SLAG

ה.

נקבובים בודדים ()ISOLATED PORES

ו.

נקבוביות כללית ()GENERAL POROSITY

ז.

חומר זר (.)INCLUSIONS

מבצע הבדיקה יגיע לשטח עם כל הציוד במצב תקין ומוכן לביצוע הבדיקה עפ"י
מפרט הטכני והוראות יצרן הציוד.

1.3

לפני תחילת העבודה בשטח יוודא בעזרת בלוק הכיול כי ציוד הבדיקה מכויל.
עליו לחזור על ביצוע הכיול אחרי כל הפסקה בתהליך הבדיקה ,לכל הפחות.

1.4

את רגישות הבדיקה יש לקבוע ע"י מדידה על דגם סטנדרטי  V1או  V2אל מול
פגם תיאורטי בזוית ובמרחק נתון (לפי הטבלה להלן) תוך שימוש בדיאגרמות
 DGSמתאימות או שימוש בשיטה שווה ערך שנותנת לקבל ERS
).(Equivalent Reflector Size
גשש 54º

גשש 00º

גשש 48º

קוטר פגם
FBH – Flat Bottom

 2מ"מ

 2מ"מ

Hole
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מרחק תנועת הגל בפלדה
MTD – Metal

 411מ"מ

 119מ"מ

 121מ"מ

Travel Distance
1.5

לא תבוצע בדיקה אולטראסונית ,כאשר הטמפרטורה בפס גבוהה מ 61-מעלות
צלזיוס( .כאשר מודדים את טמפרטורת הפס טרם המדידה יש לבצע זאת
בזהירות ,היות ואזור הריתוך יכול להיות בעל טמפרטורה גבוהה).
ויש לוודא את הטמפרטורה ע"י מדידתה במד-חום מגנטי (המדידה תבוצע
בחלקו המוצל של הפס).
במידה והטמפרטורה חורגת אין לחמם או לקרר את הפס כדי להביאו
לטמפרטורה בתחום הנדרש לביצוע הבדיקה .אלא לחכות את הזמן הנדרש עד
שטמפרטורת הפס יורדת מתחת ל 61-מעלות צלזיוס.

1.6

בטרם יתחיל בבדיקות האולטראסונית בפועל ,על מבצע הבדיקה להכין את שטחי
הבדיקות כדלהלן:
יש לנקות מסיגים וחלודה לפחות  511מ"מ מכול צד של הריתוך עם כלים
ידניים/מכניים עד להברקת הפס לקבלת פלדה נקייה מחלודה וגופים זרים כך
ששטח הפס מתאים לבדיקה.

1.1

לפני ביצוע כל בדיקה ,ימרח הבודק תמיסת מגע על גבי השטח הנבדק.

1.1

נפח הריתוך ייבדק בשלמותו לאורך הציר האקוסטי של הגששים.

1.9

הבדיקה האולטראסונית תבוצע על כל אחד מהריתוכים משני צידיו.

1.11

הבסיס לבדיקה של הריתוכים בשיטה האולטראסונית הינו פגם בעל גודל של 2
מ"מ שהינו שווה ערך ל.dB 1-

1.11

בעת הבדיקה האולטראסונית נבדקים הפרמטרים הבאים:
א.

כל ריתוך שהינו בעל פגם של  dB 16ויותר הינו פסול.

ב.

ריתוך בעל  3פגמים הינו ריתוך פסול (ללא קשר לגודל הפגם).

12

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

ג.

ריתוך בעל פגמים בגודל של  dB 9-15פסול ,במקרה ואורך הפגם יותר
מ 31-מ"מ( .אורך הפגם  Xהינו אורך שנמדד בשני הצדדים ע"י ירידת
האמפליטודה ב.)dB 6-

ד.

ריתוך בעל פגם של  dB 9-15באורך של  25-29מ"מ ,שמים מטלת חירום
ומבצעים בדיקה חוזרת לאחר שנה ,ובמקרה של גידול בפגם הריתוך
פסול.

ה.

ריתוך בעל פגם של  dB 9-15באורך של עד  25מ"מ ,מבצעים בדיקה
חוזרת לאחר שנה ,ובמקרה של גידול בפגם הריתוך פסול.

ו.
1.12

יש לדווח באופן מיידי על כל פגם מעל .dB 9

הבדיקה אולטראסונית תכלול את כל השלבים הבאים:
א.

בדיקת ראש הפס בשיטת ( Echoלאורך משטחו העליון) ,באמצעות גשש
של  ,58לגילוי פגמים נפחיים ,כמתואר בנספח ב'  -איור מס' .1

ב.

בדיקת ראש הפס בשיטת ( Echoלאורך משטחו העליון) ,באמצעות גשש
של  ,70לגילוי פגמים נפחיים ,כמתואר בנספח ב'  -איור מס' .2

ג.

בדיקת צוואר הפס בשיטת ( Echoמשני צידי הפס ומשני צידי הריתוך),
באמצעות גשש של  ,70לגילוי פגמים נפחיים ,כמתואר בנספח ב'  -איור
מס' .3

ד.

בדיקת רגל הפס בשיטת ( Echoלאורך משטחו העליון בלבד) ,באמצעות
גשש של ( ,70הגשש יהיה מהסוג הצר ,שרוחבו/קוטרו לא יעלה על 12
מ"מ) ,כמתואר בנספח ב'  -איור מס' .4
את הבדיקה יש לבצע תוך סיבוב של הגשש עד ל 31º-ביחס למישור
הורטיקלי.

ה.

בדיקת ראש הפס בשיטת ( Tandemבשני המשטחים הצידיים של ראש
הפס) ,באמצעות שני גששים של ( 45כשהאחד משדר והשני קולט),
לגילוי פגמים שטחיים ,כמתואר בנספח ב'  -איור מס' .5
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מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

בבדיקה זו יש לשמור על כך שמרחקי הגששים מגבול הריתוך יקיימו:
( L1 + L2 = Kראה איור מס'  - K ,)4רוחב של ראש הפס.
הבדל הרגישות המותר בין שני הגששים לא יעלה על  1דציבל.
ו.

בדיקת אזור ציר הפס בשיטת ( Echoעל המשטח העליון של ראש הפס
לאורכו של ציר הפס) ,באמצעות גשש של  ,45לגילוי פגם נפחי ,כמתואר
בנספח ב'  -איור מס' .6

ז.

בדיקת אזור ציר הפס בשיטת  ,Tandemלאורך המשטח העליון של ראש
הפס ,באמצעות שני גששים של  ,45לגילוי פגמים שטחיים.
בבדיקה זו יש לשמור על כך שמרחקי הגששים יהיו ,L1 + L2 = 2H
כאשר  - Hגובה של הפס .כמתואר בנספח ב' – איור מס' 1
הבדל הרגישות המותר בין שני הגששים לא יעלה על  1דציבל.
בגששים אלה חיבור הכבל לגשש חייב להיות מלמעלה ,שניתן יהיה
להצמידם ובכך להקטין את  dead zoneבבסיס הפס לאורך ציר הפס.
בריתוך אלומינותרמי הערכים  L1ו L2 -נמדדים ממישור החיבור בין
הפס לחומר הריתוך.
בריתוך חשמלי הערכים  L1ו L2-נמדדים מציר הריתוך.
יש לשים לב כי יתכן בריתוך של פסים משומשים ובריתוך מעבר יהיו
במסך אותות נוספים.

1.13

תוצאות הבדיקה האולטרסונית תירשמנה ע"י הבודק ב"-גיליון ביצוע ובדיקת
ריתוכי פסים" ,שדוגמתו מובאת בנספח ג' להלן.

.1

תהליך הבדיקה ללא הרס לפגמי פני שטח

1.1

במידה ומבצע הבדיקה זיהה פגמי פני שטח במהלך הבדיקה הויזואלית יבצע
בדיקה ללא הרס בשיטת חלקיקים מגנטיים לפי הרשום במפרט.E-07-0009.1
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.9

תהליך רישום ודיווח

9.1

רישום תוצאות הבדיקה יבוצע על טפסים (דוגמאות של טפסים אלה מופיעות
בנספחים ג' ,ד' ,ו-ה').

9.2

את רישום נתוני הבדיקה יבצע על טופס "גיליון ביצוע ובדיקת ריתוכי פסים"
(ראה נספח ג') .את הגיליון יקבל הבודק ממנהל הפרויקט או מי מטעמו.

9.3

לאחר מילוי הגיליון יש להחזירו למנהל הפרויקט או מי מטעמו ,וזאת לאחר
בדיקתו וחתימת ידו של מפקח תוצאות בדיקה.

9.4

באם התגלו בבדיקות ויזואליות פגמים יועבר תצלום דיגיטלי כולל נתוני מיקום
ופרמטרים אחרים רלוונטיים ,את הבדיקה יש לבצע בהתאם לממצאים בשטח
ולניסיונו של מבצע הבדיקה.

9.5

את ממצאי הבדיקה ירכז בטופס "דף ריכוז ממצאים" ,ראה נספח ד'.

9.6

לאחר כול יום עבודה יעביר מבצע הבדיקה למנהל הפרויקט "דו"ח בדיקות
ריתוכים יומי" בעל מספר סידורי רץ (ראה נספח ה').

9.1

בכל מצב בו מתגלה בבדיקה אולטראסונית ריתוך פסול יש להודיע באופן מיידי
למנהל הפרויקט או מי מטעמו.

9.1

בכל מצב בו מתגלה בבדיקה ויזואלית גיאומטרית אולטראסונית או חלקיקים
מגנטיים פגם החשוד כפסול יש להודיע באופן מיידי למנהל הפרויקט או מי
מטעמו.

9.9

לכל תוצאות בדיקות אולטרסוניות שגודל של פגם בריתוך עובר גודל של ,8dB
יצרף מבצע הבדיקה פלט ממוחשב ( )A-scanהדף שעליו מופיעה הדיאגרמה
של האמפליטודה ויתר הפרמטרים של הבדיקה ,יש לדווח גם על אורך הפגם
( )Xכאשר הוא נמדד בשני הצדדים ע"י ירידת האמפליטודה ב.6dB-

.11

מידע טכני להגשה

11.1

במהלך התארגנות לעבודה על המציע הזוכה לספק רשימת ציוד לבדיקה
אולטראסונית כולל :יצרן הציוד ,דגם הציוד ,שנת ייצור (לא יוחלף ציוד ללא
15

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

הסכמה ואישור מנהל הפרויקט או מי מטעמו) .כולל עמידה בתקן EN12668-
 1,2או שווה ערך
11.2

במהלך התארגנות לעבודה על המציע הזוכה לספק דרכוני יצרן של הגששים
בשימוש.

11.3

במהלך התארגנות לעבודה על המציע הזוכה לספק תעודה עבור סרגל המדידה
לכל מבצע בדיקה בהתאם לדרישות המפרט הטכני.

11.4

במהלך התארגנות לעבודה על המציע הזוכה לספק נתונים טכניים עבור נוזל
מגע מיוחד ייעודי לבדיקות אולטרסוניות.

11.5

על הקבלן לתת דוגמת פלט של דיאגרמת הפגם ב.A-Scan -

11.6

במקרה של שימוש בשיטה אחרת מדיאגרמות  DGSעל הקבלן להעביר את כל
המידע הטכני של השיטה ואופן ביצועה בפועל ,בנוגע לשיטה בה ישתמש.
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נספח א' – מיקום ביצוע בדיקות גיאומטריות של ריתוכים
ריתוך גבוה

ריתוך נמוך

צד ראש הפס
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נספח ב' – איורי אופן ביצוע הבדיקה האולטראסונית לפי סוג הגשש ומיקום הבדיקה
איור מס'  – 1אופן ביצוע הבדיקה האולטראסונית של ראש הפס בשיטת  Echoלאורך
משטחו העליון ,באמצעות גשש של  ,51ºלגילוי פגמיים נפחיים

18

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

איור מס'  – 2אופן ביצוע הבדיקה האולטראסונית של ראש הפס בשיטת  Echoלאורך
משטחו העליון ,באמצעות גשש של  ,11ºלגילוי פגמים נפחיים

19

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

איור מס'  – 3אופן ביצוע הבדיקה האולטראסונית של צוואר הפס בשיטת  Echoמשני צידי הפס
ומשני צידי הריתוך לאורך ,באמצעות גשש של  ,11ºלגילוי פגמיים נפחיים

21

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

איור מס'  – 4אופן ביצוע הבדיקה האולטראסונית של רגל הפס בשיטת  Echoלאורך משטחו
העליון ,באמצעות גשש של  ,11ºשרוחבו/קוטרו לא יעלה על  12מ"מ לגילוי פגמים נפחיים

את הבדיקה יש לבצע תוך סיבוב של הגשש עד ל 31º-ביחס למישור הורטיקלי.
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מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

איור מס'  – 5אופן ביצוע הבדיקה האולטראסונית של ראש הפס בשיטת  ,Tandemבשני
המשטחים הצידיים של ראש הפס ,באמצעות שני גששים של ( 45כשהאחד משדר והשני קולט),
לגילוי פגמים שטחיים,

22

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

איור מס'  – 6אופן ביצוע הבדיקה האולטראסונית של אזור ציר הפס בשיטת  Echoלאורך
המשטח העליון של ראש הפס  ,באמצעות גשש של  45לגילוי פגמים נפחיים,

23

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

איור מס'  - 1אופן ביצוע הבדיקה האולטראסונית של אזור ציר הפס בשיטת  Tandemלאורך
המשטח העליון של ראש הפס ,באמצעות  2גששים של  45לגילוי פגמים שטחיים,

24

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

נשאר ריק

25

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
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נספח ג' – גיליון ביצוע ובדיקת ריתוכי פסים
תאריך:

גיליון ביצוע ובדיקת ריתוכי פסים מס' ___________
חשמלי /

מפלג:
קטע/תחנה:

תרמי

מק"מ:

טמפרטורת האוויר בזמן
הריתוכים:

עד ק"מ:
בדיקת טיב הריתוכים

ביצוע ריתוך (ימולא ע"י קבלן ביצוע הריתוך)

ד

בדיקה ויזואלית

קוד
הרתך
ומס'
הריתוך

שם קו/
תחנה

מיקום
הריתוך
(ק"מ)

תאריך
ביצוע
הריתוך

תאריך
ביצוע
הליטוש

קוד /שם
מלטש

1

2

3

4

5

6

חתימת מפקח לביצוע עבודות ריתוך פסים לפי המפרט הטכני לביצוע
ריתוכים ,כולל בדיקות ויזואליות וגיאומטריות
שם
המפקח:
חתימת
המפקח:

תאריך
ביצוע
הבדיקה

*

7

ללא
√
8

פגם

אורך פגם
בבדיקת
 MTמ"מ
9

בדיקה אולטראסונית לפי
מפרט E-07-0006

מדידות גיאומטריות
בשטח נסיעה

בצד הפס

חתימה

10

a1

a2

b1

b2

11

12

13

14

שם
הבוחן

15

חתימת מפקח תוצאות בדיקה ,שהינו בוחן
מוסמך לבדיקות ללא הרס ,ברמה  ,3לפי
 UTולפי MT
שם בוחן:
חתימת בוחן:

26

חתימה

אישור
או
פסילה

שם
הבוחן

16

17

18

חתימה

19

מספר דף
ריכוז
ממצאים

20

הערות

21

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

נספח ד' – דף ריכוז ממצאים

יליון/
מספר
קודת
בודה

שורה
בגיליון
בדיקה

מס
ריתוך

קטע/
תחנה

מס קו /
מס' מפלג

ק"מ

פס
שמאל/
ימין

מס'
אורך
קוד
L
גשש
וכיוון
גילוי

לתאריך
עומק הפרש
H

dB

שם
בודק

חתימת מפקח תוצאות בדיקה ,שהינו בוחן
מוסמך לבדיקות ללא הרס ברמה  3לפי UT
ולפי MT
שם בוחן:
חתימת בוחן:

27

חתימת
בודק

שם קובץ
A-SCAN

אישור/
פסילה

הערות

מפרט טכני לביצוע בדיקות ללא הרס בריתוכי פסים
 No. E-07-0006.1פברואר 8102

נספח ה' – דו"ח בדיקת ריתוכים יומית
.

תאריך:
בודקים:

מס' גיליון

כמות

.

VT

UT

GT

MT

ריתוכים

מס' דף
ממצאים

28

קו פעיל
כן

לא

מס'
הזמנה

