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הזמנה להשתלמות בנושא:

דלקים ושמנים
כל בעל מכונית ,משאית או טרקטור בוודאי נתקל בנוזלים הכימיים הבאים :דלקים ,שמנים ונוזלי קירור .
העיסוק בתחום חשוב זה דורש מיומנות והבנה של החומר.
מטרת ההשתלמות הינה להקנות מיומנות בקשר לחומרים :בנזין ,סולר ,שמני מנוע ,שמני ממסרה ,נוזל
בלמים ונוזלי קירור למערכות צינון .כמו כן ,ההשתלמות תדון בתועלות שניתן לקבל מבדיקות מעבדתיות
לחומרים הנ"ל.

יתקיים ביום שני ה 27.7.09 -
באודיטוריום ,בבניין בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
רח' חיים לבנון  ,26רמת -אביב

תוכנית:
13:00 - 12:30

התכנסות וכיבוד קל

13:15 - 13:00

דברי פתיחה
מר יוסי אריה ,מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה
מר יקי אנוך ,יו"ר איגוד יבואני הרכב

13:45 - 13:15

דלקים תחבורתיים :יצור דלקים ,תכונות עיקריות של בנזין וסולר ,מספר אוקטאן ומספר
צטאן -מה הם בעצם מודדים ,שימוש בבדיקות דלק לגילוי ערבוב לא מורשה של דלקים
תחבורתיים
ד"ר יוספה בן  -אשר ,המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

14:15 - 13:45

תוספים לדלקים
ד"ר ערן רכס

14:40 - 14:15

מושגי יסוד בסיכה :תפקידי השמן ,שיטות יצור שמן ,שמנים בסיסיים ,שמנים מינרליים,
שמנים סינתטיים ותוספים לשמנים
מר סת' סומר

15:00 - 14:40

הפסקה

15:35 - 15:00

סיווג שמנים לפי צמיגות :הגדרת צמיגות ,תקנים לדרגות צמיגות ,מדד צמיגות
סיווג שמנים לפי רמות ביצוע :מפרטי שמנים ,בדיקות מפרטיות לשמנים ,אישורים
לשמנים
ד"ר ערן רכס
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16:00 - 15:35

שמני מנוע :תפקידים של שמני מנוע ,הרכב שמני מנוע ,מנועי בנזין לעומת מנועי דיזל,
מפרטים ורמות ביצוע של שמני מנוע
ד"ר ערן רכס

16:30 - 16:00

שמני ממסרה תחבורתיים :תפקידים של שמני ממסרה ידניות ואוטומטיות ,הרכב שמני
ממסרה
נוזלי בלמים  :מאפיינים של מערכות בלימה ,תפקידי ם של נוזלי בלמים ,ה רכב ותכונות של
נוזלי בלמים
מר סת' סומר

17:00 - 16:30

נוזלים לרדיאטורים :בעיות במערכות צינון )רדיאטורים( ,תפקידים של נוזלים
לרדיאטורים ,הרכב נוזלים לרדיאטורים
בדיקות שמן  :תכונות השמן העיקריות ,משמעות תוצאות הבדיקה ,שימוש בבדיקות
שמנים ,הנחיות דגימה וסימון של דוגמאות שמן
מר סת' סומר

17:30 – 17:00

שאלות ותשובות

דמי השתתפות בסך  ,₪ 120לחברי מכון האנרגיה ₪ 70
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טופס הרשמה והתחייבות ליום עיון בנושא:
דלקים ושמנים שיתקיים ב 27/7/09 -

לכבוד
בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
רח' חיים לבנון  ,26ת.ד17081 .
תל -אביב 61170
טלפון03-6414271 :
פקס03-6427033 :

שם פרטי:
שם משפחה:
חברה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
דוא"ל:

אופן התשלום:
ישולם בהמחאה :לפקודת "בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה" ,ת.ד ,17081 .ת"א . 61170
בהעברה בנקאית :לחשבון מס'  ,701500/85סניף )אינשטיין(  ,833 -בנק לאומי.
במזומן.

