קורס מקצועי בנושא:

הסבת מפעל
לצריכה בגז טבעי
בין התאריכים  27- 25בינואר 2016
מטרת הקורס
בשנים האחרונות התגלו בישראל עתודות גז טבעי שאמורות להספיק לצריכה מקומית לאורך עשרות
שנים .לאור החיסכון בעלויות הייצור והפחתת זיהום האוויר בשימוש בגז טבעי לעומת דלקים אחרים
אנו ערים למגמה של מפעלים רבים בתעשייה המתוכננים להסב את המערכות שלהם צורכי האנרגיה
לשימוש בגז טבעי .במסגרת הקורס תינתן סקירה רחבה על כל תהליך ההסבה של מפעל לצריכה בגז
טבעי החל משלב הכרות הגז הטבעי ,תקנים ,תכנון ,התקנה ,הפעלה ,בטיחות ,ניהול סיכונים ועוד.

הקורס מועבר ע"י  - Dr. Richard Marrowמחברת Global Energy Associates
 , Ltdבשיתוף עם (Institution of Gas Engineers & Managers) IGEM
ד"ר ריצ'רד הינו מומחה בינ"ל ובעל ניסיון רב בתחום
הגז הטבעי ולו היכרות רבת שנים עם משק הגז
הטבעי בישראל .השתתף כיועץ זר בוועדת מומחים
של מכון התקנים הישראלי לכתיבת תקן ישראלי ת"י
 5664ות"י  .(CNG) 6236נותן שירותים הכוללים
בדיקת תכניות הנדסיות לפרויקטים של הסבה לגז
טבעי לחברות הנדסה מקומיות .ביצע הדרכות בתחום
ללמעלה מ 100 -מהנדסים ,מנהלים ומפעילים
בתעשייה הישראלית )מצ"ב קורות חיים(

קהל היעד
מנהלים ,מהנדסים ,אנשי תפעול במפעלים
שמחוברים  /מתוכננים להתחבר לגז הטבעי ,חברות
תכנון ,מפקחים ועוד.
הקורס כולל:
 3ימי השתלמות ,בין השעות ,17:00 – 8:00
קלסר הכולל את החומר הנלמד.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הדרכה
טל 03-6414271 .שלוחה 0
ההרצאות יינתנו בשפה האנגלית.

הנושאים הנלמדים בקורס:
מבוא – מטרות ויעדים

יסודות – רקע למקור ואספקה ,רכיבים ומאפיינים

 תקנים – תקנים רלוונטיים לתכנון ,הקמה ,תפעול,
בטיחות וניהול סיכונים
 תכנון
 הגדרת אזורי סיכון
הקמה

 בדיקות לחץ – ביצוע וסיכונים
 דודי קיטור ,צרכני קצה אחרים
 הפעלה
 ריקון גז ,אוורור וחנקון המערכת
 אירועים – סקירה היסטורית וניתוח של אירועי גז:
הסיבות והתוצאות
 הערכת וניהול סיכונים
 הזמנת ציוד בטיחות לתפעול
 תחזוקה נכונה של המערכת
 בטיחות תפעולית
 תרגול
ועוד...

טופס הרשמה לקורס מקצועי בנושא :הסבת מפעל לצריכה בגז טבעי
)ניתן לשלוח לפקס מס'(03-6427033 :
שם משפחה:

___________________

חברה:

________________________________________________________________

מס' ת.ז:.

___________________

נייד:

_____________________

כתובת למשלוח דואר:
דוא"ל:

שם פרטי:

טל':

________________

___________________

___________________________

__________________________________________________________

עלות הקורס:
שכ"ל ,₪ 4,300 :לחברי מכון האנרגיה .₪ 3,800

אמצעי תשלום:
__

המחאה לפקודת "ביה"ס למדעי הנפט ואנרגיה"

__

העברה בנקאית לח-ן מס'  ,701500/85ס'  ,833בל"ל

__

מזומן

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומחייבים וכן הנני מתחייב למפורט בסעיפים הבאים:
.1

אני מתחייב להעביר את מלוא התשלום עבור הקורס ,עד שבוע מיום הודעה על פתיחת הקורס ,בהתאם למפורט
לעיל.

.2

ביטול השתתפות בקורס יעשה בכתב עד  10ימים לפני פתיחת הקורס.

.3

ידוע לנו כי מנהלי הקורס זכאים להפסיק את לימודי ,בגין אי תשלום שכר הלימוד ,כולו או חלקו ,במועד.

.4

ידוע לי שפתיחת הקורס מותנית במס' משתתפים מינימאלי.

.5

לא ניתן להעביר את זכות הלימודים לאדם אחר ,ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הנהלת ביה"ס.

.6

למנהלי הקורס קיימת הזכות להפסיק את לימודי במקרה של התנהגות לא נאותה ,או הפרעה למהלך הלימודים
התקין.
__________________

____________________

תאריך

חתימה

