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שלום רב,

ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה עורך קורס מקצועי בנושא שסתומי בקרה של חברת  CLA‐VALבמערכות דלק שיועבר
ע"י מר אדריאן אורן מחברת אורטקו הנדסה בע"מ הנציג של חברת  Cla‐Valבישראל עבור משק האנרגיה.

מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בנושאים הבאים:
 .1תפקידי השסתומים במערכת הדלק.
 .2הבנת עקרון הפעולה של שסתומי הבקרה.
 .3הכרת שסתומי בקרה עיקריים.
 .4אחזקה מונעת.
 .5איתור תקלות.
 .6כיוונים.

הקורס לא כולל עבודה מעשית )וויסות ותיקונים( על השסתומים בגלל שנושא זה שמחייב ידע בסיסי בהידראוליקה
ובמכונאות ,ידע מוקדם של מבנה ואופן הפעולה של מערכת הדס"ל ,והתארגנות מבחינת עמדות תרגול והדגמה ,כלי
עבודה וכו'.

הקורס יפתח ב‐  20בדצמבר  ,2016ע"י ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה .מצ"ב תכנית הקורס.

מהרו להירשם ,מס' המקומות מוגבל.

בברכה,
מחלקת הדרכה
ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה
טל | 03‐6414271 .פקס03‐6427033 .
www.energy.org.il
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תכנית – קורס הדרכה בנושא שסתומי בקרה

מפגש  – 1הקדמה – 20.12.16

8:00

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

9:00

דברי פתיחה

9:15

דלק סילוני )דס"ל( ,קרוסין
תהליך השריפה ,תכונות דס"ל ושיטות בדיקה ,זיקוק ,הרכב פחמימני ,נקודת העשן ,ערך ההיסק
של הדלק ,יציבות ,שרף קיים ,יציבות תרמית ,שרף פוטנציאלי ,תכולת פראוקסידים ,תכולת
גופרית כללית ,קורוזיביות לפס נחושת ולפס כסף ,כושר הדס"ל להיפרדות ממים ,נוכחות מים
בדלק ,מוליכות חשמלית ,נקודת הבזקה ,נקודת הקיפאון ,צמיגות ,מזהמים בדס"ל ,סיכות,
מוספים בדס"ל ,תוסף למניעת חשמל סטטי ,תוסף נוגד חמצון ,תוסף מעכב קורוזיה  /משפר
סיכות ,סוגי דלק סילוני הקיימים בעולם ,דס"ל לשימוש התעופה הצבאית ,תקנים ועוד...
מר משה רבייב ,ראש צוות הנדסת אל‐מתכות – חיל האוויר
הפסקה

10:30
11:00

 .1מסננים מקרוניים
 .2הצגת דגמים שונים של חברות שונות
 .3ניקוזי מים שלא נשלטים
מר משה רבייב ,ראש צוות הנדסת אל‐מתכות – חיל האוויר

13:00

ארוחת צהריים

14:00

מבוא למתקני דלק והקשר לשסתומי בקרה
ד"ר דוד זיו ,המוסד לבטיחות וגיהות

16:30

סיום משוער

מפגש  – 2סקירה והכרת ווסתים ואביזרים – 27.12.16
ההרצאות יינתנו ע"י אדריאן אורן ,אורטקו הנדסה בע"מ

8:00

התכנסות וכיבוד קל

9:00

סקירה של תפקידי שסתומי הבקרה במערכת הדס"ל מקבלת הדס"ל ועד ניפוקו למטוס

10:00

הכרת השסתום הבסיסי דגם  – HYTROLמבנה עיקרון פעולה ,איתור תקלות ואחזקה
פעולה :פתוח‐סגור
פעולת הצעה

11:00

הפסקה

11:30

הכרת ווסתים ואביזרים
איזיקטור ) ,(Ejectorווסת מקטין לחץ ,ווסת משחרר לחץ ,ווסת לחץ הפרשי ודסקת מצר ,ווסת
מהירות פתיחה וסגירה ,נווט מצוף ,נווט אל‐חוזר ,נווט חשמלי )סולינויד( ,שסתום עזר דו‐דרכי
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ותלת‐דרכי ,שסתום עזר ) ,(Powertrolמפסק גבול חשמלי ,מראה מצב פתיחה ,בקר דדמן
פנאומטי והידראולי ,מצר )צמצם(
13:00

ארוחת צהריים

15:00

המשך הרצאה...

15:30

סיום משוער

מפגש  – 3סקירה והכרת ווסתים ואביזרים – 3.1.17
ההרצאות יינתנו ע"י אדריאן אורן ,אורטקו הנדסה בע"מ

8:00

התכנסות וכיבוד קל

9:00

סקירת השסתומים הנפוצים
שסתום אל‐חוזר ,שסתום הגבלת ספיקה ,שסתום מקטין לחץ ,שסתום פורק לחץ ,שסתום בקרת
מפלס ,שסתום תדלוק עם דדמן פנאומטי או הידראולי ,שסתום חירום חשמלי ,שסתומים
משולבים.
הדגשים
א .שסתום מגביל ספיקה וסגירת דלק:
הבנת הפעולה המשולבת של שסתום בקרה ,נווט מצוף ושסתום ניקוז מים אוטומטי
במערכת הבקרה של מסנן מיקורני.
ביצוע נכון של ניקוזים של המסנן המיקרוני.
ב .שסתום תדלוק עם דדמן פנאומטי או הידראולי:
פעולת השסתום.
חשיבות מילוי חנקן בבולם הלם.

11:00

הפסקה

13:00

ארוחת צהריים

14:00

המשך הרצאה...

15:00

סיום משוער
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טופס הרשמה ‐ קורס מקצועי בנושא שסתומי בקרה של חברת CLA‐VAL
שם משפחה:

___________________

שם פרטי:

________________

חברה________________________________________________________________ :
מס' ת.ז ___________________:.טל':
נייד:

_____________________

___________________
כתובת חברה:

___________________________

דוא"ל__________________________________________________________ :

עלויות הקורס:
שכ"ל , 2,500 :לחברי המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה . 2,000
עלות הקורס כוללת :הרצאות ,תיק  +קלסר עם חומר הלימוד  +ארוחת צהריים חמה.

אמצעי תשלום:
__

המחאה לפקודת "ביה"ס למדעי הנפט והאנרגיה"

__

העברה בנקאית לח‐ן מס'  ,701500/85סניף  ,833בל"ל

__

מזומן

הצהרה והתחייבות
אני מצהיר/ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומחייבים וכן הנני מתחייב למפורט בסעיפים הבאים:
 .1אני מתחייב להעביר את מלוא התשלום עבור הקורס ,עד שבוע מיום הודעה על פתיחת הקורס ,בהתאם
למפורט לעיל.
 .2ידוע לי כי דמי ההרשמה אינם מוחזרים בכל מקרה.
 .3ידוע לנו כי מנהלי הקורס זכאים להפסיק את לימודי ,בגין אי תשלום שכר הלימוד ,כולו או חלקו ,במועד.
 .4ידוע לי שפתיחת הקורס מותנית במס' משתתפים מינימאלי.
 .5לא ניתן להעביר את זכות הלימודים לאדם אחר ,ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הנהלת ביה"ס.
 .6למנהלי הקורס קיימת הזכות להפסיק את לימודי במקרה של התנהגות לא נאותה ,או הפרעה למהלך
הלימודים התקין.

__________________
תאריך

____________________
חתימה וחותמת חברה

