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החל מה –
 11בדצמבר 2013

קורס בנושא:

תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי
דחוס CNG -

מאגרי הגז הטבעי הזמינים והעתידיים יאפשרו שימושים לא רק לצרכי ייצור חשמל ,מפעלים תעשייתיים ומוסדות
ציבור אלא גם להנעת כלי רכב )משאיות ,ציי רכב מסחריים ,מוניות( נבחנת האפשרות להסב משאיות ואוטובוסים
ובהמשך גם כלי רכב פרטיים.
ע"מ לאפשר שימוש בגז טבעי להנעת כלי רכב ,יזם משרד האנרגיה והמים בשנת  2011הכנת שני תקנים :ת"י - 6119
תקן לגז טבעי להנעת כלי רכב ,ו-ת"י  – 6236לתחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס.
תחנת דלק לגז טבעי יכול שתהייה ייעודית או משולבת בתחנת תדלוק קיימת המשווקת דלקים פוסיליים )בנזין ,סולר,
גפ"מ לתחבורה(.

דמי השתתפות בסך  .₪ 1,500לחברי מכון האנרגיה  ,₪ 1,100לפקודת" :בית הספר למדעי הנפט
והאנרגיה" .המחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,כיבוד קל ,ספר תקצירי הרצאות ,ותעודה.
מס' המקומות מוגבל ,לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה .03-6414271

תכנית קורס -
תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס CNG -

11.12.13
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

דברי פתיחה – מר יוסי אריה ,מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
ד"ר שלמה ולד ,המדען הראשי ,משרד האנרגיה והמים

9:15

שימושים בגז טבעי לתחבורה

– ד"ר ברכה חלף  ,מנהלת תחום בכירה תחליפי נפט ,משרד

האנרגיה והמים
10:15

הפסקה

10:45

דגשים עיקריים בתקן איכות לגז טבעי להנעת כלי רכב ת"י – 6119
ד"ר אהוד סוצקובר ,יו"ר ועדת מומחים לתקן איכות גז טבעי לרכב

12:15

תחנות תדלוק בגז טבעי באירופה – מר יהודה גסנר ,משרד האנרגיה והמים

13:30

סיום

18.12.13
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

נושאים בתכנון של תחנות תדלוק בגז טבעי דחוס – גב' דורית הוכנר ,משרד האנרגיה והמים

10:30

הפסקה

11:00

דגשים עיקריים בתקן לתחנות תדלוק בגז טבעי :ת"י  – 6236ד"ר יעקב דרור ,המשרד להגה"ס

12:30

השפעת המעבר לגז טבעי על איכות הסביבה – מר אמיר זלצברג ,המשרד להגנת הסביבה

14:00

סיום

תכנית קורס -
תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס CNG -

25.12.13
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

מבנה תחנת תדלוק משולבת וייעודית לתדלוק בגז טבעי דחוס –אנטולי דובוב ,דלק פי גלילות

10:30

הפסקה

11:00

ציוד נדרש לתחנה :צינורות חיבור ,מדחסים ,מייבשים ,מנפקות ואביזרים ,מאגרי מכלי גז דחוס,
קירות הגנה  -אנטולי דובוב ,דלק פי גלילות

12:30

הכנת תכנית הנדסית לפי רגולציה מקומית – מוטי סיגל ,יועץ גז טבעי

13:30

עלויות הקמה  /הסבה של תחנת תדלוק במודלים שונים )ייעודית  /משולבת(  -אנטולי דובוב ,דלק
פי גלילות

14:30

סיום

1.1.14
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

ייבוא כלי רכב מונעי גז טבעי והסבת כלי רכב קיימים להנעה בגז טבעי -

מר עידן עבודי  ,משרד

התחבורה
10:00

רישוי מוסכים והכשרת בעלי מקצוע לכלי רכב מונעי גז טבעי – מר עידן עבודי ,משרד התחבורה

10:30

הפסקה

11:00

מבנה משק הגז הטבעי ותחזית הביקוש לגז טבעי בדגש על סקטור התחבורה.
מרכיבי עלות  CNGלתחבורה ופרמטרים שיש לקחת בחשבון בעת קביעת המחיר לצרכן.
גב' שרה הדר ,ראש תחום בכיר )כלכלה( ,רשות הגז הטבעי

13:00

סיום

