בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
חל"צ 186 /

בעקבות מהפכת הגז ב ישראל ננקטים צעדים למעבר ל שימוש בגז טבע י בייצור חשמל ו ב מפ עלי
תעשייה  .הקורס יתמקד ב הרכב ו תכונות גז טבעי ,טכנולוגיות קידוח והפקה ,תקינה ,תפעול ,בטיחות
ותחזוקה של מערכות הולכה וחלוקה ,השפעה על איכות הסביבה ,גז טבעי מנוזל ושימוש בגז טבעי
בתעשייה ובתחבורה  .הקורס מיועד ל עובדי תעשיית האנרגיה ו המגזר הציבורי ,לאנשי אקדמיה
ולמעוניינים להעשיר ולהרחיב את הידע בתחום זה.
אנו שמחים להודיעכם על פתיחת מחזור ב' של קורס מבוא " גז טבעי ",
המתוכנ ן ל  16במרץ 2011
הקורס כולל  6מפגשים שבועיים  .היקף הקורס 24 :שעות לימוד.
מצ"ב תוכנית הקורס * .
דמי השתתפות בסך  .₪ 1400לחברי מכון ה אנרגיה  ,₪ 900לפקודת" :בית הספר למדעי הנפט
והאנרגיה" .נא לאשר השתתפות בפקס . 03-6427033
המחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,כיבוד קל ,ספר תקצירי ההרצאות ותעודה.
מספר המקומות מוגבל – מהרו לה ירשם  ,לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון. 03-6414271 :

טופס הרשמה והתחייבות לקורס " :מבוא ל גז טבעי "
שם פרטי:
שם משפחה:
חברה:
כתובת:
טלפון:
נייד:
פקס:
דוא"ל:
התחייבות ע"ס:
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16.3.11

מפגש  – 1הרכב גז טבעי ,אסדת קידוח
ותרמודינאמיקה

13:15 – 13:00
13:30 – 13:15

התכנסות
דברי פתיחה

14:15 – 13:30
15:00 – 14:15

תכונות גז טבעי ,אסדת ההפקה ,טיפול ראשוני בגז
גז טבעי  -פרמטרים וחשיבותם :תקנים ,מדידות
וחישובים
הפסקה
תכנון סטטוטורי של קווים

17:00 – 16:15

אספקת גז משדה תמר

23.3.11

מפגש  - 2תקן גז טבעי ,תפעול מערכות גז טבעי
ורגולציה

13:15 – 13:00
14:15 – 13:15

התכנסות
התקן הישראלי לגז טבעי  -ת"י  5664והתקן
ההולנדי NEN 3650 -
ת"י  5664חלק  - 4לחץ נמוך

15:15 – 14:45
17:00 – 15:15

הפסקה
תפעול מערכות גז טבעי ורגולציה  -חיבור לקוחות,
מתן רישיונות

30.3.11

מפגש  – 3שימוש בגז טבעי בתעשייה והשפעתו על
איכות הסביבה

13:15 – 13:00
15:00 – 13:15

התכנסות
פרויקט הגז הטבעי בחברת החשמל

15:30 – 15:00
16:15 – 15:30

הפסקה
גז טבעי ואיכות הסביבה  -פליטות מזהמים ,ממצאי
ניטור ,סטטיסטיקות
מערכות גז טבעי בנשר

15:30 – 15:00
16:15 – 15:30

14:45 – 14:15

17:00 – 16:15

מר יוסי אריה ,מכון
האנרגיה
מר אברי שפלר ,ביפול
ד"ר אהוד סוצקובר ,חברת
החשמל
מיכל איתן ,מנהלת תחום
תכניות מתאר נושאיות
והנדסיות ,משרד הפנים
מר צביקה גרינפלד ,מנכ"ל
דלק קידוחים

מר יאיר רובינשטיין ,חברת
תה"ל
מר עזרא לבנברג ,מכון
התקנים
מר שלומי זעירא וגב' סילבי
רון ,נתג"ז

מר יעקב חבוב א  ,חברת
החשמל
מר אבי מושל
מר דן רפאלי ,נשר
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3.4.11

מפגש  – 4הנעת כלי רכב בגז טבעי

13:15 – 13:00
15:00 – 13:15

התכנסות
רכב מונע בגז טבעי – פוטנציאל השימוש בארץ

15:30 – 15:00
17:00 – 15:30

הפסקה
ממצאי דו"ח היתכנות כלכלית להנעה בגז טבעי
בישראל

6.4.11

מפגש  – 5בטיחות ותחזוקה של מערכות גז טבעי

13:15 – 13:00
14:30 – 13:15

התכנסות
בטיחות במערכות גז טבעי

15:00 – 14:30
17:00 – 15:00

הפסקה
תחזוקה של מערכות גז טבעי

13.4.11

מפגש  – 6חלוקת גז טבעי ,גז טבעי מנוזל

13:15 – 13:00
15:00 – 13:15

התכנסות
הקמה ותפעול קווי חלוקת גז טבעי

15:30 – 15:00
16:45 – 15:30

הפסקה
גז טבעי מנוזל :מתקני ניפוק וניזול ,הובלה ימית
ומתקני קבלה
חלוקת תעודות

17:00 – 16:45

ד"ר לאוניד טרטקובסקי,
הטכניון
מר קונסטנטין בלוז  ,סגן
מנהל רשות הגז הטבעי

מר יאשה יר ו בו ר סקי ,רשות
הגז הטבעי
מר שלומי זעירא ,נתג"ז

מר יונתן קדישזון  ,נגב גז
טבעי בע"מ
מר מוטי קופרברג ,דיינמיק
שיפינג

