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 עדכוני נוהל:

 תאריך 
Date 

 סעיף 
Section השינוי ומהותו                                                                  The Change 

21.06.2017 4.6 
 EA, במסמך Measurement uncertainty, 6לסעיף  7מסעיף ההפניה תיקון 

4/15, Accreditation for Non-Destructive Testing. 
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 מבוא 1.0

ותהליך ההסמכה הלאומית להסמכת מעבדות )להלן, הרשות( מסמך זה הינו מסמך הבהרה להוראות הרשות 

 Cעבור ארגונים המבקשים להיות מוסמכים ע"י הרשות להסמכת מעבדות,  המבקשים הסמכה מסוג 

 .EA 4/15מבוסס על למבני תעשייה, מיכלים וצנרת לחץ,  NDTלבדיקות 

באירופה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בישראל  הנחיותמהווה כיום מסמך   EA 4/15מסמך 

 .במסמך ייחוסזה  מאמצת גם היא מסמך

 

 חלות 2.0

למבני  NDTדרישות אלו הינן דרישות נוספות, המחייבות כל ארגון בודק המבקש הסמכה כארגון לבדיקות 

 .EA 4/15מבוסס על תעשייה, מיכלים וצנרת לחץ, 

 

 הגדרות 3.0

: הגדרות הרשות הלאומית להסמכת 1-000023(" בנוהל Cראה הגדרה עבור "היקף הסמכה גמיש )מסוג 

 ות.מעבד

 

 שיטה 4.0

 ממעבדות מוסמכות בתחום זה בישראל. להלן הדרישות הנוספות העדכניות

 לכלול בכל נוהל גנרי את רשימת התקנים הגנריים עליהם מתבסס הנוהל. 4.1

 .המעבדה להחזיק עותק מכל תקן גנרי המוזכר בנהלי 4.2

בצירופים לתעודת להעביר עותק מכל נוהל גנרי, הנזכר כנגזר ממדיניות הרשות ולמען חסר ספק יש  4.3

 ההסמכה, לרשות. הנוהל הגנרי יתוחזק כמסמך מבוקר.

( של ASNTממערכת מוכרת )דוגמת  מבוססת בחינה, להעביר לרשות עותק מתעודת הסמכה 4.4

 .4סעיף  EA-4-15, בהתאם לדרישות 3לרמה  ,המנהל הטכני

המקצועי המפקח בעל המוחזקות על ידי הגורם הסמכות ההסמכת המעבדה תהיה מוגבלת לרשימת  4.5

 .3רמה 

( יש לפעול על פי הנחיות הרשות נוהל מספר           EA 4/15במסמך  6בנושא אי וודאות ועקיבות )סעיף  4.6

 : מדיניות בנושא עקיבות ואי וודאות במדידה.1-661002

 

 ביבליוגרפיה 5.0

 לא ישים
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 נספחים  6.0

 EA 4/15 ,Accreditation for Non-Destructive Testing: מסמך 1נספח מספר  6.1

 בקישור הבא: EAניתן לגשת למסמך דרך אתר 
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