ג אדר תשע"ד
03/02/2014
מספר מסמך445207:

לכבוד
בודקים מוסמכים לעגורני צריח
יבואני חלקי חילוף ובעלי עגורני צריח
בודקי בל"ה
שלום רב,

הנדון :איסור שימוש בחוליות לעגורן צריח פוטיין מסוג ( Kמשפחת  - )MDהמשך הנחיות
סימוכין

שלנו  436755מיום 3/12/13

בהמשך למכתבנו האוסר שימוש בחוליות דגם  Kשאינן מקוריות לעגורני פוטיין ממשפחת  MDאני
מבקשת להבהיר כדלקמן:
א .חל איסור להתקין חוליות אלו בעגורנים החל ממועד פרסום מכתבנו מיום .3/12/13
ב .לגבי עגורנים בהם הורכבו חוליות שכאלה טרם פרסום מכתבנו ,יש לפעול באחד מאלה:
 .1ככל שלעגורן קיים עיגון עליון למבנה ,המפחית משמעותית את המאמצים על חלקי העגורן
התחתונים ,והחוליות הנ"ל מתחת לעיגון – ניתן להשאיר את החוליות הללו עד לפירוק העגורן באתר ,אך
בכפוף לתנאים שנקבעו בסעיף ד למסמך זה.
 .2ככל שלעגורן קיים עיגון עליון למבנה והחוליות הנ"ל ממוקמות מעל לעיגון העליון ,יש לאסור את
השימוש בעגורן עד להחלפת החוליות בחוליות מקוריות.
 .3ככל שלעגורן אין כלל עיגון עליון למבנה ,וללא קשר למיקומם של החוליות בתורן ,יש לאסור את
השימוש בעגורן עד להחלפת החוליות בחוליות מקוריות.
ג .יובהר כי התקנת עיגון עליון ,במקרים המפורטים מעלה ,תיעשה אך ורק בהתאם להוראות היצרן
ובאישורו של בודק מוסמך לעגורני צריח.
ד .בכל מקרה בו ניתן כאמור לעיל אישור בודק מוסמך להמשך פעילות העגורן עם חוליות לא מקוריות,
יש לבצע בעגורן את הבדיקות כדלקמן:
 .1בדיקה תקופתית באמצעות בודק מוסמך בתדירות של אחת ל 3-חודשים עד לפירוק העגורן .
 .2בדיקת בל"ה מלאה לאותו עגורן בתדירות של אחת לשנה ממועד הקמת העגורן ועד לפירוקו.
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יש לציין קיום חוליות שכאלה בכל מקרה ,גם בתסקירי הבדיקה של הבודק המוסמך ,גם בדו"ח בדיקת
בל"ה וגם בפנקס העגורן.
לידיעתכם והמשך טיפולכם.

בכבוד רב

ורדה אדוארדס
מפקחת עבודה ראשית בפועל
ור .המינהל

העתקים
מפעאז"ים ,סמפעאזי"ם
זאב דיבסק
אינג' בוריס קייקוב
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