
עד  שעהמ
  3/9/2015  – כפר המכביה – ASNT/ISRAEL -ו (ISRANDT)לבדיקות לא הורסות  16 -התוכנית הכנס  שעה

 התכנסות והרשמה 09:00 08:00

09:00 09:45 

 

 
 

 
 :ברכות 

 מר דב פרי, יו"ר האיגוד הישראלי לאיכות
 ד"ר יוסי שואף, נשיא העמותה

 ס מורבין, יו"ר הענף לבדיקות לא הורסות, לשכת המהנדסיםד"ר בורי
 ASNTקציית ישראל, הכנס, וסמר ג'קי בן דיין, יו"ר 

 

 פרופ' עמוס נוטע, גבי שואף –יושבי ראש  -הרצאת הפתיחה   

 BrightSource -, יוסי אליה סולארי-אתגרים בתכנון ובהפעלת שדה תרמו 10:30 09:45

  אלוןאולם  אולם ריימן מרכז אולם ריימן מזרח 

 
 הורסות באולטרסאונדבדיקות לא 

 ראש ייושב
 חלק א-הורסות מתקדמותבדיקות לא 

 ראש ייושב
 חלק א-ישומיםיחזון ובדיקות לא הורסות 
  ראש  ייושב

11:00 11:30 

International Practical Experience in 
NDT Rail Flaw Detection 
 בשיתוף עם רכבת ישראל,

Victor Bugaenco, TVEMA 

 אופי המעבדה העתידית הגלובלית
פרופ' עמוס נוטע, מכללת כנרת והמכון 

 הטכנולוגי חולון

איתור סדקים מיקרוניים בעזרת שיקוף רנטגן 
 GEבטכנולוגית ננו טומוגרפיה של 

 אייל דיקרמן, דקטל

 

11:30 12:00 

בדיקות אולטרסאונד ידניות ואוטומטיות 
 וניותמהירות בצירי קר

 סונוטרון, גל לזר לפידוס, .א פסי, .ד"ר ג

לתשתיות ומבנים מותקפות בדיקות לא הורסות 
 קורסיה

 גבי שואף, גבי שואף בע"מ

 LRUTבדיקות אולטרסוניות למרחק רב 
 MSSבטכניקת 

 טל פכטר, פרואנרג'י

 

12:00 12:30 

טומוגרפיה ממוחשבת מבוססת 
 אולטרסאונד

 גוריון אוניברסיטת בן ,יואב פייפש

 חקר כשל של גלגל רכב בגלל חללי יציקה
 פרופ' רוני שנק, אוניברסיטת בן גוריון

  PMIטרנדים חדשים בזיהוי הרכב מתכות 
 ניידים  XRFבאמצעות מכשירי 

 RBMירון רוזנברג, 

 

12:30 13:00 

בשיטה אולטראסונית FFT  -שימוש ב
 מאורך גל למדידת עובי דופן נמוך
ת החשמלאלכס ליובימוב, חבר  

לגילוי סדקי  Phased Arrayשימוש בשיטת ה 
 התעייפות בציר טורבינת רוח
 וןד"ר גרי פסי, גל לזר, סונוטר

Subject – TBD 
Nikon Metrology 

 

  צהרים וביקור בתערוכה תהפסק 13.30 12:30

 
 בצבע חודרבדיקות לא הורסות 

 ראש ייושב
 הורסות במחקרבדיקות לא 

 ראש ייושב
 רגולציה - בדיקות לא הורסות

 ראש ייושב
 סמינר

 רדיוגרפיה דיגיטלית בתעופה

13:30 14:00 

 חשיבות איכות המים בקווי

 הכנה לבדיקות לא הורסות
 אביעם אלי, צלול מים צלולים בע"מ

באמצעות שיטת  גז ואיחסוןבדיקות מיכלי 
 פליטה אקוסטית

  ד"ר בוריס מורבין,
Integrity Diagnostics Ltd. 

דרישות הרשות להסמכת מעבדות מבדיקת 
 וידאו לצנרת תת קרקעית

 אבי קיויתי, הרשות להסמכת מעבדות
 שיטות צילום דיגיטלי

 סקירה והשוואה בין השיטות
 

Real time, CR, DDA 

 עלויות, חדות, ניגודיות, יעילות

14:00 14:30 

דרישות מיוחדות לבדיקות בנוזל חודר 
 לתעופה

 בע"מ אולגה שצמן, אלגת

שימוש בפליטה אקוסטית לחקר מנגנון הכשל 
 מלופף חומר מרוכבבמבני 

 עומרי רגב, רפאל

 מעסיק על הכוונת ! –סיכונים בעולם העבודה 
 עו"ד עופר יוחננוף, התאחדות התעשיינים

 
 ת כלליבדיקות לא הורסו

 ראש ייושב
 חלק ב'-הורסות ישומיםבדיקות לא 

 שרא ייושב
 ב חלק-קדמותמת בדיקות לא הורסות
 ראש ייושב

14:30 15:00 
 ברדיוגרפיה  Bתעתועי שחור האות 

 גומבו-ד"ר יוסי שואף, ליאת שואף
 F-16פיתוח בדיקה לא הורסת בחציצי מטוס 

 רמאיר מיארה, ח. האווי
 טכנולוגיות מתקדמות ברדיוגרפיה דיגיטלית

 בע"מ נובו דרליאור פיק, 

 בקרת התהליך דרישות ואופן ביצוע

 ת וות תקופתיות למערכבדיקCR ו- DDA 

 בדיקות למדידה 

15:00 15:30 
 גילוי זיופים במטבעות
 יורם איזנברג, אי שר

 Phased Array -שימוש ב
 F-16במבנה מטוס  תלגילוי סדקי עייפו

 לפידוס, סונוטרון .אויר / א .י, חזדדרויבסק .א

שיטה חדשנית לאבחון  –תרמוגרפיה אקטיבית 
 קי מבנהפגמים פנימיים בחל

 ירון שגב, אופגל

 ניגודיות \בדיקות למסך התצוגה )תאורה
 .וכד'(

 ארכיון 
  : הגרלה ונעילת הכנס אולם תבור 16:00 15:30
  אסיפת מליאת חברי העמותה 16:30 16:00

 

http://www.efndt.org/

