בית הספר למדעי הנפט והאנרגיה
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אנו שמחים להודיעכם על פתיחת המחזור ה 6 -של הקורס " טכנולוגיה והנדסת נפט ",
המתוכנן ל 25 -במאי 2011
הקורס כולל  6מפגשים שבועיים )בימי רביע י( .היקף הקורס 28 :שעות לימוד.
הקורס יתמקד בטכנולוגיה של הנפט ,משלב אספקת הנפט הגולמי לישראל ,הטיפול בו ,זיקוקו,
מו צרי הנפט ועד הולכתו ואחסונו .כל זאת ,מנקודת מבט של משק האנרגיה הישראלי.
הקורס מיועד לאנשי תעשיית הנפט והאנרגיה ,בעלי ידע מוקדם בנושא.
מצ"ב תוכנית הקורס .
דמי השתתפות בסך  .₪ 900לחברי מכון ה אנרגיה  ,₪ 600לפקודת" :בית הספר למדעי הנפט
והאנרגיה" .נא לאשר השתת פות בפקס . 03-6427033
המחיר כולל :השתתפות בהרצאות ,כיבוד קל ,ספר תקצירי הרצאות ותעודה.
מספר המקומות מוגבל – מהרו להירשם  ,לפרטים נוספים ניתן לפנות לטלפון. 03-6414271 :

טופס הרשמה והתחייבות לקורס" :טכנולוגיה והנדסת נפט"
שם פרטי:
שם משפחה:
חברה:
כתו בת:
טלפון:
נייד:
פקס:
דוא"ל:
התחייבות ע"ס:
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25/5/11

נפט גולמי

13:00 – 13:30
13:30 – 13:40
13:40 – 15:15

התכנסות וכיבוד קל
דברי פתיחה
מבוא לנפט גולמי
הרכב נפט גולמי והערכתו
מקורות הנפט הגולמי
הפסקה וכיבוד קל
הובלה ,פריקה ,אחסון ותשתיות

1/6/11

זיקוק נפט גולמי

13:00 – 13:30
13:30 – 14:30

התכנסות וכיבוד קל
השפעת השימוש במוצרי נפט על
איכות הסביבה
מבנה בית הזיקוק
הפסקה וכיבוד קל
תהליכי הזיקוק

15/6/11

תזקיקים ושאריות :מפרטי מוצרים ,תוספים ושימושים

15:15 – 15:45
15:45 – 17:15

14:30 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 18:00

– 13:30
– 15:30
– 15:45
– 17:00

13:00
13:30
15:30
15:45

22/6/11
– 13:30
– 15:00
– 15:30
– 17:00

התכנסות וכיבוד קל
גפ"מ
הפסקה וכיבוד קל
בנזין לסוגיו

מר יוסי אריה ,מנכ"ל מכון האנרגיה
ד"ר נפתלי ברוד ס קי ,בז" ן

מר אפי מילוטין ,קצא"א

אבי מושל ,המשרד להגנת הסביבה
מר יהושע קנטי ,יועץ פרטי
מר יהושע קנטי ,יועץ פרטי

מר אילן מירון ,פזגז
מר סת סומר ,מעבדת ICT

תזקיקים ושאריות :מפרטי מוצרים ,תוספים ושימושים
13:00
13:30
15:00
15:30

התכנסות וכיבוד קל
דס"ל
הפסקה וכיבוד קל
סולר

מר משה וטשטיין ,מתודה שרו תי הנדסה
ד"ר יוספה בן -אשר ,מכון האנרגיה
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29/6/11

אחסון

13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
14:30 – 15:30

התכנסות וכיבוד קל
אחסון וצנרת ארצית
סוגי מכלי אחסון וסוגי מאצרות של
מיכלי אחסון
הפסקה וכיבוד קל
מתקני ניפוק ומישוב אדים
סוגי גגות ואובדני אידוי

6/7/11

מערך הגז הטבעי

15:30 – 15:45
15:45 – 16:15
16:15 – 17:00

– 13:30
– 14:30
– 15:30
– 15:45
– 17:00

13:00
13:30
14:30
15:30
15:45

התכנסות וכיבוד קל
אסדת ההפקה ,טיפול ראשוני בגז
מערכת ההולכה הארצית
הפסקה וכיבוד קל
גז טבעי מונזל :מתקני ניפוק וניזול,
הובלה ימית ומתקני קבלה

מר יעקב סופרין ,תשתיות נפט ואנרגיה
מר משה קובו  ,בייטמן הנדסה

מר מיקי ברודצקי ,בייטמן הנדסה
מיקי ברודצקי ומשה קובו  ,בייטמן הנדסה

מר אברי שפלר ,ביפול
מר שלומי זעירא ,נתג"ז
מר מוטי קופרברג ,דיינמיק שיפינג

