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תכנית  -קורס מפקחי ריתוך פלדה )התמחות – מערכות גז טבעי(
מפגש 14.10.15 – 1
ס'

נושא ההרצאה

זמן
הוראה

מרצה

1

אחריותו ותפקידיו של המפקח בפרויקטים בתחום הגז הטבעי

2

ג'קי בן דיין






ITP
Weld Book and Weld Map
Method Statement
הכנת נהלים ,אישורים ,תחזוקת תיעוד

עקביות )(weld books and weld maps
 מבנה של דף מעקב
 זיהוי ריתוכים
 הגדרת חומרים
 גילוי מספרי התכה
 משמעותה של חתימה על ספר ריתוכים
ריתוכי "זהב"
 הגדרת ריתוך "זהב"
 תיעוד ריתוך "זהב"
3

מבנה פונקציונאלי של הגופים העוסקים בצנרת גז ותפקידי
הביקורת

2

ג'קי בן דיין

מבנה גופים העוסקים בגז ותפקידי הביקורת
 .1קבלן המבצע )צד א'( חייב מפקח ריתוך מוסמך שנוכח
תמיד
 .2המזמין או נציגו )צד ב'( חייב מפקח ריתוך מוסמך
שנוכח תמיד.
 .3חברת פיקוח חיצונית )צד ג'( שמבקר באופן מזדמן לפי
.ITP
 .4רשות הגז או נציגה )צד ד'( שמבקרת באופן מזדמן.
)ITP (Inspection & Test Procedure
 .1מגדיר כל פעילות הפיקוח והבדיקות בפרויקט ,לפי אילו
תקנים ,מפרטים ומסמכים ,ומי אחראי.
 .2מגדיר רמת ביקורת של כל הגופים.
תומר אגאי
2

תקני בטיחות מערכת הגז הטבעי בישראל

9

ניהול מערך בטיחות במתקני גז טבעי )מדיניות הבטיחות ,מבנה
מערך הבטיחות ,ניהול סיכונים(...

2
2

תומר אגאי
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מפגש 21.10.15 – 2
ס'

נושא ההרצאה

זמן
הוראה

מרצה

6

תקנים וכללים לבדיקות לא הורסות רלוונטיות לצנרת

8

ד"ר יוסי
שואף ו/או
צביקה
איצקוביץ

רדיוגרפיה EN 1435-
מגנטי EN 1290-
אולטרסוני EN 1714-
ASME V
דרישות איכות
בדיקות לא הורסות :שיטות
סקירה כללית של שיטות הבל"ה העיקריות ,יתרונות וחסרונות
של כל אחת מהשיטות ,הצגת יכולות הגילוי של כל שיטה,
מגבלות הגילוי של כל שיטה ,השוואה בין השיטות ובחירת
השיטה ליישום הספציפי ,הסבר תאורטי רחב יותר על שיטות
הרדיוגרפיה ,החלקיקים המגנטיים והבדיקה האולטרסונית.
 בדיקות לא הורסות – כללי
 רדיוגרפיה
 אולטרסוניק
 צבע חודר
 חלקיקים מגנטיים
 בדיקה ויזואלית.
בדיקות לא הורסות :תקנים ודרישות
סקירה על דרישות התקנים מבחינת דרישות האיכות ואופן
הביצוע ,תוך השוואה בין התקן האירופאי לתקן האמריקאי
)לדוגמא :ברדיוגרפיה ,מדי טיב תמונה ,דרגת השחרה ,סרטי
צילום וכו'(
דרישות ספציפיות של התקנים הבאים:
 EN 1435רדיוגרפיה EN 1290מגנטי EN 1714אולטרסוניASME V
EN 12732
5

חימום מוקדם והרפיה לאחר ריתוך
 הסיבות לביצוע Preheating -
 הסיבות לביצוע PWHT -
 לימוד הדרישות ב ASME B31.3 -וASME B31.8-
 הבנת התהליך באופן מעשי – שיטות חימום
 לימוד גרפים והבנתם

2

ד"ר יוסי
שואף
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28.10.15 – 3 מפגש
מרצה

זמן
הוראה

נושא ההרצאה

'ס

ג'קי בן דיין

8

תקני ריתוך וצנרת

4

as built-ספר ריתוכים ו
 מתעד כל ריתוך וכל חומר.1
 מתעד מי ריתוך באופן פרטני.2
 מתעד בדיקות חזותיות לפני ובסיום הריתוך.3
 מתעד בל"ה.4
. מתעד פעולות נוספות כגון שחרור מאמצים.5
Method Statements
. מפרט את כל השלבים של כל פעולה ופעולה.1
 מפרט תקנים וטפסים למילוי.2
. מפרט רמת אחריות של כל גורם.3

4.11.15 – 4 מפגש
מרצה

זמן
הוראה

נושא ההרצאה

'ס

ג'קי בן דיין

8

(Process Piping) ASTM B 31.3 – מטרות וכוונות של קוד

7













Objectives and intent of ASME B 31.3 Code
ASME B 31.3 Scope and applicability
Understanding of the Codes, what means
SHALL, SHOULD & MAY in Code
Types of pipes
What are design conditions, design pressure &
design temperature
Definitions of Category Normal fluid
Allowable stresses and the basis for its
calculations
Material Identification, Certification and
Traceability
Code accepted Materials and material testing
Listed, unlisted materials
 Overview of flanges as per ASME B 16.5
General requirements to be checked before
selection of Material
 Impact testing requirements
 General rules for welding such as:
a) Typical joints and definitions
b) Weld sizes
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c) Restrictions on joints
d) Maximum allowable reinforcement
e) Inspection requirements
f) Code requirement for preheating and PWHT
Inspection, Examination and

Testing requirements for Normal fluid

Pressure tests ( Strength, tightness ) according
to IGE/UP/1

Gold welds requirements

מפגש 11.11.15 – 5
ס'

נושא ההרצאה

זמן
הוראה

מרצה

8

תקנים להסמכת רתכים ובדיקת הליך הריתוך

8

שרגא ירון

הסמכת תהליך ISO 15614-1 -
דרישות נוספות לפי EN 12732
הסמכת רתכים ISO 9606-1 -
ASME IX
הסמכות תהליכים והסמכות רתכים
 1הגדרת מפרט ריתוך WPS
 2כתיבת מפרטי ריתוך לפי תקנים שונים )(ASME, ISO
 3הגדרת הסמכת תהליך ריתוך PQR
 4ביצוע .PQR
 5ביצוע בדיקות מכאניות כולל אימפקט.
 6בדיקת התאמת מסמכים לתקנים השונים לפי תחום
ההסמכה.
 7הגדרת תעודת הסמכת רתך.
 8ביצוע מבחן הסמכת רתך.
 9תחום ההסמכה לפי התקנים השונים.
 10הגדרת המשכיות של ההסמכה.

19.11.15

בחינת גמר.

