השתלמות בנושא:

מישוב אדים
בתחנות תדלוק

 2מפגשים:
2.1.2013 | 26.12.12

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
רח' חיים לבנון  ,26תל-אביב ,אולם שרייבר

הצעת תקנות אוויר נקי )מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק( ,התשע"ב –  2012קובעת הוראות לצמצום פליטת אדי דלק
בתחנות תדלוק ע"י התקנת מערכות בהם :השבת אדים ,אטימות מתקני דלק ,שימוש באמצעי ניטור ובקרה וביצוע
בדיקות תקופתיות המצביעות על תקינות המערכות.
בהתאם לתקנות נדרשות החברות להתקין ולהפעיל בכל תחנות תדלוק מערכות השבת אדים באופן הדרגתי עד סוף
שנת .2015
קהל היעד :ההכשרה מיועדת לעוסקים בתחום מישוב אדים בתחנות תדלוק ומתקני ניפוק .חברות דלק ,אנשי
בטיחות ואיכות סביבה ,מעבדות חיצוניות ,נציגי הרשות להסמכת מעבדות ,נציגי המשרד להגנת הסביבה ,רשויות
מקומיות – רישוי עסקים ,מינהל הדלק ,מפקח על העבודה ,ספקי ציוד.

מוכר כיום כשירות לממונה מטיחות
דמי השתתפות בסך  ,₪ 300לחברי מכון האנרגיה  ₪ 200לפקודת" :ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה"

מפגש  26 ‐Iבדצמבר 2012
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

דברי פתיחה ‐ מר יוסי אריה ,מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה

9:20

דרישות המשרד להגנת הסביבה למניעת פליטות אדי דלק בתחנות תדלוק ושיטות הבדיקה
מר צחי אסא ,מרכז איכות אוויר ‐ המשרד להגנת הסביבה

10:30

השפעות סביבתיות ובריאותיות של פליטת אדי דלק לאוויר
מר צחי אסא ,מרכז איכות אוויר ‐ המשרד להגנת הסביבה

11:00

הפסקה וכיבוד קל

11:30

חוק אוויר נקי ותנאים נוספים ברישיון עסק ‐ עו"ד גלי דינס ,המשרד להגנת הסביבה

12:30

דרישות המשרד להגנת הסביבה למניעת דליפות מתחנות תדלוק
ד"ר אריה פיסטינר ,ממונה מניעת זיהום מים מדלקים – המשרד להגנת הסביבה

13:30

הפסקה

14:00

בדיקת  A\Lלמערכת  ‐ Stage IIמשה וטשטיין ,טכנולוג פז חברת נפט בע"מ

14:45

סיום

מפגש  2 ‐IIבינואר 2013
8:30

התכנסות וכיבוד קל

9:00

סקירה כללית של מערכות מישוב אדים ‐  – Stage II ,Stage Iמר ניסים שביט ,דור אלון

9:45

מתקן  VRUבנמל הדלק בחיפה ‐ מר יעקב סופרין ,סמנכ"ל תפעול תשתיות נפט ואנרגיה

10:30

הפסקה

11:00

מערכות ניטור ובקרה אוט' של  .Stage IIתעודות עמידה בתקן למערכות מישוב אדים ולמערכות ב
אוט' ‐ מר אמיר זלצברג ,המשרד להגנת הסביבה

12:00

הפסקה וכיבוד קל

12:30

תחזוקה שוטפת של המערכות ,בדיקת תפקוד שסתום שחרור עודפי הלחץ )(PV valve
לירון שלו ,נדיר

13:45

בדיקות תקופתיות בתחנות תדלוק ,הסמכת מעבדות ודרישות הרשות להסמכת מעבדות
מר אילן לנדסמן ,הרשות להסמכת מעבדות

14:45

סיום

