ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה )חל"צ(186/

הנכם מוזמנים לקורס בנושא:

מבוא לגז טבעי
 3ביוני  5 | 2012מפגשים שבועיים
ביה"ס למדעי הנפט ,אולם שרייבר ,רח' חיים לבנון 26
התרומה של הגז הטבעי לסל הדלקים הישראלי צפויה לגדול בשנים הבאות ומפעלים רבים נמצאים בתהליך של
הסבה לשימוש בגז טבעי ונדרשים לידע רב בתחום.
מטרת הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון הנושאים הקשורים לשימוש בגז טבעי .הקורס כולל הרצאות של
מיטב המומחים על אספקת גז טבעי משדות הגז ,פצחן מימני וחיבור בז"ן לגז טבעי ,הסבה של מפעלים לגז טבעי
)לחץ נמוך וחלוקה( ,איכות סביבה בעולם של גז טבעי ,אחסון גז טבעי ,הקמה ותפעול קווי חלוקת גז טבעי CNG +
דמי השתתפות בסך  .₪ 1400לחברי מכון האנרגיה  ,₪ 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 להירשם ,לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון.03-6414271 :

תכנית הקורס

3/6/12

מפגש  – 1הרכב גז טבעי  ,אסדת קידוח

8:30
9:00

התכנסות
דברי פתיחה

מר יוסי אריה  ,מכון האנרגיה

9:10

רגולציה – חיבור לקוחות  ,מתן רישיונות

גב ' סילבי רון  ,נתג " ז

10:00
10:45
11:15
12:00

תכונות גז טבעי  ,אסדת ההפקה  ,טיפול ראשוני בגז
הפסקה
גז טבעי  -פרמטרים וחשיבותם  :תקנים  ,מדידות
וחישובים
אספקת גז טבעי משדות גז

מר אברי שפלר  ,ביפול

13:00

סיום

10/6/12

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

8:30
9:00
11:00
11:15
12:00

התכנסות
פצחן מימני וחיבור בז " ן לגז טבעי
הפסקה
תקן  5664חלק  – 4לחץ נמוך
ממשקים דרושים בין צרכן תעשייתי לחב ' חלוקה

13:00

תכנון סטטוטורי של קווים

14:00

סיום

ד " ר אהוד סוצקובר  ,חברת
החשמל
מר צביקה גרינפלד  ,גרינפלד
– ייעוץ אנרגיה

מר ישר בן מרדכי  ,בז " ן
מר דני קפלן  ,חב ' ברן
מר משה שפיצר  ,מנכ " ל נגב גז
דורית הוכנר  ,מנהלת היח '
לתכנון  -משרד האנרגיה
והמים

17/6/12

מפגש  – 3שימוש בגז טבעי בתעשייה והשפעתו על איכות הסביבה

8:30
9:00

התכנסות
פרויקט הגז הטבעי בחברת החשמל

מר שמשון ברוקמן  ,חברת החשמל

10:00

איכות סביבה בעולם של גז טבעי  -פליטות
מזהמים  ,ממצאי ניטור  ,סטטיסטיקות

מר שלמה כץ  ,מנהל מחוז צפון ,
המשרד להגנת הסביבה

11:00
11:30

הפסקה
אחסון גז טבעי

12:30

סיום

24/6/12

מפגש  – 4חלוקת גז טבעי  ,גז טבעי מנוזל

8:30
9:00
10:00
11:00
11:30

התכנסות
הקמה ותפעול קווי חלוקת גז טבעי CNG +
ממצאי דו " ח היתכנות כלכלית לגז טבעי בישראל
וביקושים עתידיים
הפסקה
תפעול ותחזוקה של מערכות גז טבעי

13:00
14:00

כלכלת גז טבעי וכדאיות השימוש בגז טבעי
סיום

1/7/12

מפגש  – 5בטיחות ותחזוקה של מערכות גז טבעי

8:30
9:00

התכנסות
תקן ישראלי לגז טבעי  ,ת " י  - 5664תקן לחץ גבוה

10:00

גז טבעי מנוזל  :מתקני ניפוק וניזול  ,הובלה ימית
ומתקני קבלה
הפסקה
בטיחות במערכות גז טבעי

12:30

הביטי מיסוי  ,חשבונאות ושוק ההון בענף חיפושי
הנפט והגז בישראל
סיום

11:00
11:30

13:15

מר יגאל פורת  ,חב ' סיגמא
אפסילון

אייל חנקין  ,מנכ " ל סופרגז
מר קונסטנטין בלוז  ,סגן מנהל
רשות הגז הטבעי
מר שלומי זעירא  ,נתג " ז
מר גיא זילברמן  ,מנכ " ל דלק גז

מר יאיר רובינשטיין  ,חב ' תה " ל
מר מוטי קופרברג  ,דיינמיק
שיפינג
מר יאשה ירובורסקי  ,רשות הגז
הטבעי
רו " ח שלמה אלפיה  ,מנהל
תחום נפט וגז ארנסט אנד יאנג

